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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par 
Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma projektu (VSS-139) 

(dokumenta veids un projekta nosaukums) 
 

 

Nr. 

p.k. 
Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija 

(konkrēta punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais 
ministrijas (citas institūcijas) iebildums par 

projekta konkrēto punktu (pantu) 

Ministrijas (citas institūcijas) viedoklis 
par izteikto iebildumu (attiecīgi norādot, 
vai iebildums ir ņemts vērā,  noraidīts 
vai panākta vienošanās starpministriju 

sanāksmē) 

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā 
redakcija vai atsauce uz starpinstitūciju 

sanāksmes protokola punktu, kurā ir 
formulēta attiecīgā punkta (panta) 

redakcija vai atšķirīgie viedokļi par 
konkrēto punktu (pantu) 

1. Vispārīgs komentārs LPS 

Sakarā ar to, ka 2007.gada 20.februārī Ministru 
kabinets apstiprināja papildus piešķīrumu 
60 635 795 EUR pasākumam – Nodarbinātība, 
ierosinām ieviest šādu jaunu aktivitāti: Sociālās 
rehabilit ācijas pakalpojumu attīstība 
pašvaldībās. Ieviešanas veids: AKP; 
finansējuma saņēmējs – pašvaldības. 

Ņemts vērā.  

LM ir ierosinājusi jaunu aktivitāti 
3.1.pasākumā „Sociālā iekļaušana”, 
skat. izziņas 361.punktā 
3.1.2.3.apakšaktivitātes „Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
reģionos” aprakstu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

2. Vispārīgs komentārs LPS 

Vairākām aktivitātēm ieviešanas laiks nesaskan 
ar finanšu plānu, tā, 1.1.2., 1.1.3., 1.2.3., 1.3.1., 
1.4.1., 1.4.2., 2.1.2.2., 2.1.5., 2.1.8., 3.1.1., 
3.1.2.1., 4.1.1.2. aktivitātes galvenokārt plānots 
ieviest sākot ar 2008.gada, bet tabulā Finanšu 
plāns – finansējums paredzēts jau sākot ar 
2007.gadu. Kāpēc šāda pretruna? 

Ņemts vērā 

Skaidrojam, ka finanšu plānā norādīts 
finansējuma piešķīrums, kas norāde 
nevis uz to, kad tiks uzsākta aktivitātes 
ieviešana, bet gan sniedz informāciju 
par to, cik liels finansējums aktivitātei 
jāapgūst saskaņā ar n+3 vai n+2 
principu, skaitot no piešķīruma gada. 
Piemēram, ja aktivitātei 2007.gadā ir 
piešķirti 100 LVL, tas nozīmē, ka 
aktivitātes ietvaros līdz 2010.gadam šie 
100 LVL jāapgūst.  

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

3. Vispārīgs komentārs TM 

Ministru kabineta rīkojuma „Par darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājumu” projektu papildināt ar 
informāciju par starptautisko tiesību aktu, 
likumu vai Ministru kabineta aktu saskaņā ar 
Ministru kabineta 2002.gada 12.marta 
noteikumu Nr.111 „Ministru kabineta kārtības 

Nav ņemts vērā 

 

Aicinām TM konkretizēt iebildumu, 
norādot uz nepieciešamajiem 
pilnveidojumiem dokumentā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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rullis” 14.punktu. 

4. Vispārīgs komentārs FM 

Lūdzam rast iespēju apvienot 1.1.2.aktivitāti ar 
1.1.3.aktivitāti, jo to ietvaros sniegtais atbalsts 
ir līdzīgs. 

Nav ņemts vērā 

Aktivit āšu apvienošana nav iespējama, 
jo abām aktivitātēm ir dažādi mērķi, 
mērķa grupas, kā arī potenciālie 
projektu iesniedzēji un finansējuma 
saņēmēji. IZM ir precizējusi aktivitāšu 
aprakstus, lai novērstu to līdzību.   

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

5. Vispārīgs komentārs FM 

Sadaļā Uzraudzības rādītāji  lūdzam 
atspoguļot aprēķina metodes un norādīt vienas 
vienības izmaksas, nevis projekta finansējuma 
apjomu (piem. 4.2.2.3.) kā vienības izpausmi). 
Skatīt arī citus komentārus. 

Daļēji ņemts vērā. 

Valsts kanceleja: DPP pasākumu 
aprakstos precizēti uzraudzības rādītāji. 
Papildus skaidrojam, ka atsevišķos 
gadījumos uzraudzības rādītāja vērtību 
ir iespējams noteikt, definējot projekta 
finansējuma apjomu un attiecīgi 
aprēķinot atbalstīto institūciju vai 
organizāciju skaitu. 

Veselības ministrija: 
Lai varētu noteikt 2.2.4.aktivitātes 
iznākuma rādītāja vidējo izmaksu, 
iznākuma rādītājs „Atbalstīto ar 
infekciju slimībām inficēto skaits” 
aizstāts ar uzraudzības rādītāju 
„Speciālizēto veselības veicināšanas 
pasākumu skaits” ar kvantifikāciju 
2004.gadā – 0, 2009.gadā – 3 un 
2013.gadā – 10; saikne ar investīciju 
virzienu: „2.2.4.aktivitātes ietvaros 
paredzēts atbalstīt ar infekciju slimībām 
inficētos iedzīvotājus. Ieviešot 
speciālizētos veselības veicināšanas 
pasākumus, tiks nodrošināta mērķa 
sasniegšana.”; aprēķina skaidrojums: 
„Pieņemts, ka 2004.gadā speciālizēto 
veselības veicināšanas pasākumu skaits 
ir 0. Viena speciālizētā veselības 
veicināšanas pasākuma plānotās vidējās 
izmaksas ir 200 000 EUR, līdz ar to uz 
pieejamo finansējumu iespējams 
realizēt ap 10 pasākumiem.” un tiks 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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perizēta informācija par iznākuma 
rādītāju „Jauno veselības veicināšanas 
pasākumu skaits” , norādot saikni ar 
investīciju virzienu šāda redakcijā: 
„2.2.1.aktivitātes ietvaros paredzēts 
uzlabot iedzīvotāju veselības stāvokļa 
pašnovērtējumu. Ieviešot veselības 
veicināšanas pasākumus, tiks 
nodrošināta mērķa sasniegšana.” un 
precizējot aprēķina skaidrojumu: 
„Pieņemts, ka 2004.gadā informēšanas 
pasākumu skaits ir 0. Viena veselības 
veicināšanas pasākuma plānotās vidējās 
izmaksas ir 220 500 EUR, līdz ar to uz 
pieejamo finansējumu iespējams 
realizēt ap 68 pasākumiem.” 

 

6. Vispārīgs komentārs FM 

Saistībā ar struktūrfondu vadošās iestādes 
2006.gada novembrī izteikto un Valsts 
kancelejai  nosūtīto komentāru par DPP plānoto 
aktivitāšu neatbilstību pasākuma pamatojuma 
aprakstam DP līmenī, DP tekstā nepieciešami 
grozījumi.  Vēršam uzmanību uz Valsts 
kancelejas 04.01.2007. vēstuli Nr. 58/VSS-1826 
(tās otro daļu) par grozījumu nepieciešamību 
MK r īkojumā Nr. 691 ar šādu priekšlikumu: 
precizēt darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” teksta redakciju, 635. – 
637.rindkopu pārceļot no 4.2. pasākuma 
apraksta uz 4.1. pasākuma aprakstu aiz 592. 
rindkopas.  

Veicot šādu korekciju, DPP plānotais 
atbalsts Valsts administrācijas skolas 
īstenoto apmācību programmu ieviešanai 
(4.1.1.1. apakšaktivitātē) būtu loģiski 
pamatots.   

Ņemts vērā. 

Valsts kanceleja: DP teksta redakcija ir 
precizēta, informāciju par VAS 
īstenotajiem kursiem pārceļot uz 
4.1.pasākuma aprakstu un papildinot 
4.1.1.1.apakšaktivitātes sadaļas (skat. 
Valsts kancelejas 07.05.2007 vēstuli 
nr.58/SAN-989 Finanšu ministrijai „Par 
ES fondu plānošanas dokumentu 
precizēšanu”). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

7. Vispārīgs komentārs FM 

4.1.un 4.2. pasākumu aprakstos DP līmenī kā 
mērķa grupa aktivitātēm un apakšaktivitātēm 

Ņemts vērā. 

Vlasts kanceleja: DP teksta redakcija ir 
precizēta, vārdus „reģionālā un novadu 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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norādītas „reģionālās un novadu pašvaldības”, 
DPP (sabiedriskās apspriešanas rezultātā) – 
„plānošanas reģioni un novadu pašvaldības”; 
nepieciešams atbilstošs saskaņojums DP / DPP 
tekstos. 

pašvaldība” aizstājot ar vārdiem 
„plānosānas reģions un novadu 
pašvaldība” (skat. Valsts kancelejas 
07.05.2007 vēstuli nr.58/SAN-989 
Finanšu ministrijai „Par ES fondu 
plānošanas dokumentu precizēšanu”) 

8. Vispārīgs komentārs SM 

Darbības programmas papildinājuma (turpmāk 
– DPP) 1.1. un 1.2.pasākumos nepieciešams 
paredzēt nosacījumus, ka pasākumi jāveic ciešā 
sadarbībā ar nozares institūcijām un 
uzņēmumiem, un rezultātam jābūt orientētam 
uz praksi, nevis teoriju. 

Pamatojums: Apšaubāma ir paredzētā 
finansējuma izmantošanas lietderība, ja atbalsts 
ir paredzēts tikai vispārīgi zinātnei un 
pētniecībai, neorientējot to uz konkrētu 
tautsaimniecībai nepieciešamu mērķu 
sasniegšanu un tas tiek realizēts atrauti no 
prakses. Rezultātā mēs varam iztērēt milzu 
līdzekļus teorētiķu sagatavošanai, kurus 
pārpirks ārvalstu zinātniskie centri, bet Latvijas 
ekonomikai tas pievienoto vērtību nedos. 

Ņemts vērā 

IZM savā atzinumā par 1 DPP jau ir 
iesniegusi precizētu redakciju, abos 
minētajos pasākumos un to aktivitātēs 
paredzot sadarbības veidošanu starp 
pētniecības centriem un uzņēmumiem, 
augstskolām un darba devēju 
organizācijām (skatīt izziņā precizēto 
redakciju). Nepiekrītam apgalvojumam 
par nelietderīgu līdzekļu iztērēšanu  
teorētiķu sagatavošanai. Lai Latvijā 
vispār būtu zinātnieki, kas spētu veikt 
tautsaimniecības attīstībai nozīmīgus 
pētījumus, vispirms ir jāsniedz atbalsts 
zinātnes un pētniecības cilvēkresursu 
attīstībai kopumā, radot kvalitatīvus 
darba apstākļus pētniecībai un piesaistot 
jaunus zinātniekus, veidojot zinātniskās 
grupas ne tikai lietišķajiem pētījumiem, 
bet arī pētījumiem sociālo un 
humanitāro zinātņu virzienos (kā to ir 
norādījusi EK). Savukārt zinātnes 
komercializācija un tehnoloģiju pārnese 
ir paredzēta 2 DPP. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

9. Vispārīgs komentārs SM 

Apvienot 2.1.1.aktivitāti ar 
1.4.1.2.apakšaktivitāti, lai 2.1.1.aktivitātē 
paredzētās darbības koncentrētu nozaru 
kvalifik ācijas paaugstināšanas centros”. 
Pamatojums: Tādā veidā ES fondu līdzekļi tiks 
izmantoti daudz mērķtiecīgāk, kā arī tiks 
samazinātas administrēšanas izmaksas. 

Izvērtējot iepriekšējā programmēšanas perioda 
negatīvo pieredzi, Satiksmes ministrijas 

Nav ņemts vērā 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka par 
finansējuma sadalījumu starp nozarēm 
ir panākta konceptuāla vienošanās gan 
Ministru kabinetā, gan arī ar Eiropas 
Komisiju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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struktūrā strādājošie speciālisti ir secinājuši, ka, 
palielinot finansējumu ar konkrētām darba 
vietām saistītām aktivitātēm, finansējums tiks 
izlietots daudz mērķtiecīgāk un produktīvāk, jo 
darba meklētājiem tiks iemācītas konkrētā 
darba vietā nepieciešamās prasmes, nevis tiks 
„rakstīti projekti” un mācītas vispārējas lietas, 
kurām tiešu pielietojumu darba meklētāji 
nevarēs atrast, un rezultātā ieguvēji būs tikai 
„projektu rakstītāji” vai neefektīvas valstiskās 
struktūras. Ņemot vērā, ka faktiski bezdarbs 
nepastāv, bet ir vērojams nopietns darbaspēka 
trūkums, ieguvums tautsaimniecībai būs daudz 
lielāks, ja tiks izglītoti tautsaimniecībai 
nepieciešamie speciālisti, nevis tie, kas par šādu 
vajadzību tikai runās. 

10. Vispārīgs komentārs SM 

Apvienot apakšaktivitātēs 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6., 
2.1.7. un 2.1.8.paredzētos pasākumus un būtiski 
samazināt finansējumu (vismaz par 10 
miljoniem EUR), pārdalot to par labu 
1.4.1.2.apakšaktivitātei. Tas pats (vismaz par 10 
miljoniem EUR) attiecībā uz 3.1.1.aktivitāti. 

Pamatojums: Apšaubāma ir minētajās 
apakšaktivitātēs ietverto pasākumu lietderība un 
efektivitāte, jo pasākumi pārklājas, saņēmēji 
lielā mērā ir vieni un tie paši, un tērēt kopumā 
17 miljonus eiro DPP 2.1.pasākuma ietvaros 
tikai institūciju kapacitātes stiprināšanai, 
sabiedrības informēšanai un teorētisku 
pasākumu veikšanai ir nepieņemami. Arī DPP 
3.1.1.aktivitātē paredzēto daudz lietderīgāk 
darīt saistībā ar konkrētām darba vietām caur 
kompetenču centriem. 

Izvērtējot iepriekšējā programmēšanas perioda 
negatīvo pieredzi, Satiksmes ministrijas 
struktūrā strādājošie speciālisti ir secinājuši, ka, 
palielinot finansējumu ar konkrētām darba 
vietām saistītām aktivitātēm, finansējums tiks 
izlietots daudz mērķtiecīgāk un produktīvāk, jo 
darba meklētājiem tiks iemācītas konkrētā 

Nav ņemts vērā.  

LM neatbalsta minēto aktivitāšu 
apvienošanu, tā kā  nosauktās 
aktivitātes paredz atšķirīgus atbalsta 
veidus un to ietvaros plānotais 
finansējums klasificējams atšķirīgās 
izdevumu kategorijās Padomes regulas 
(EK) Nr.1083/2006 IV pielikuma 
izpratnē. Minētās aktivitātes un tām 
paredzētais finansējums saskaņots gan 
ar Ministru kabineta locekļiem, gan 
sarunās ar Eiropas Komisiju par 
darbības programmu apstiprināšanu. 
LM skaidro, ka, atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai (EK) 
Nr.1081/2006, Eiropas Sociālajam 
fondam būtu jāatbalsta dalībvalstu 
politikas jomas, kas stingri atbilst 
Eiropas Nodarbinātības stratēģijas 
pamatnostādnēm un ieteikumiem, kā arī 
atbilstīgiem Kopienas mērķiem saistībā 
ar sociālo iekļaušanu, nediskriminēšanu, 
vienlīdzības veicināšanu, izglītību un 
apmācību.  Ņemot vērā, ka izvirzītās 
aktivitātes atbilst Latvijā spēkā esošos 
politikas plānošanas dokumentos 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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darba vietā nepieciešamās prasmes, nevis tiks 
„rakstīti projekti” un mācītas vispārējas lietas, 
kurām tiešu pielietojumu darba meklētāji 
nevarēs atrast, un rezultātā ieguvēji būs tikai 
„projektu rakstītāji” vai neefektīvas valstiskās 
struktūras. Ņemot vērā, ka faktiski bezdarbs 
nepastāv, bet ir vērojams nopietns darbaspēka 
trūkums, ieguvums tautsaimniecībai būs daudz 
lielāks, ja tiks izglītoti tautsaimniecībai 
nepieciešamie speciālisti, nevis tie, kas par šādu 
vajadzību tikai runās. 

izvirzītiem uzdevumiem, ierosinām SM 
turpmāk aktīvāk iesaistīties politikas 
plānošanas dokumentu saskaņošanā, kas 
veido struktūrfondu atbalsta aktivitāšu 
ietvaru 

 

Attiecībā uz finansējuma pārdali vēršam 
uzmanību uz to, ka par finansējuma 
sadalījumu starp nozarēm ir panākta 
konceptuāla vienošanās gan Ministru 
kabinetā, gan arī ar Eiropas Komisiju. 

 

11. Vispārīgs komentārs ZM 

Lūdzam noteikt demarkācijas kritērijus, ņemot 
vērā Padomes 2005.gada 20.septembra Regulas 
(EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 60.pantu un Padomes 
2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr.1198/2006 
par Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) 
54.pantu, starp ELFLA, EZF atbalstāmajiem 
pasākumiem, to aktivitātēm un 
apakšaktivitātēm un programmas projektā 
minētajiem pasākumiem, to aktivitātēm un 
apakšaktivitātēm, pievēršot uzmanību 
programmas projektā šādiem pasākumiem: 
1.4.pasākums „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 2.1. 
Pasākums „Nodarbinātība”. 

Ņemts vērā. 

Lai novērstu pārklāšanos starp ELFLA 
un EZF finansētajiem atbalsta 
pasākumiem nodarbināto apmācībai un 
darbības programmā „Cilv ēkresursi un 
nodarbinātība” ESF finansētajiem 
pasākumiem mūžizglītībā, IZM ierosina 
no 1.4.pasākuma mērķa grupas izslēgt 
tos, kas saņem ELFLA un EZF atbalstu 
kvalifikācijas un prasmju celšanai 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozarēs, šo ierobežojumu norādot pie 
attiecīgo aktivitāšu mērķa grupām. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

12. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• ne visu pasākumu ievada sadaļa satur 
atsauci uz darbības programmas SVID 
analīzi, piemēram, 1.2.pasākums. 

Ņemts vērā. 

 

IZM savā atzinumā par 1 DPP jau ir 
iesniegusi precizētus 1.prioritātes 
pasākumu un aktivitāšu aprakstus, tā 
novēršot VK sniegto iebildumu.  Taču 
saskaņā ar FM ierosinājumu svītrot no 
DPP konkrētas pasākumu aprakstu 
sadaļas - pasākuma ievadu, mērķi un 
sinerģiju (nav nepieciešams atkārtot DP 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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rakstīto), tās iespējams vairs netiks 
iekļautas DPP.   

13. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• atsevišķi atbalsta veidi apraksta 
sagaidāmos rezultātus, ieviešot aktivitāti 
(piemēram, 1.prioritātes pasākumi), bet citi 
– tikai atbalstāmās darbības/ aktivitāšu 
veidus. 

Šis komentārs nav attiecināms uz konkrētām 
aktivitātēm, bet visu DPP projektu kopumā. 
Lūdzam, precizējot DPP projektu, piemērot 
vienotu teksta redakciju visam dokumentam. 

 

Ņemts vērā 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētus 1.prioritātes 
pasākumu un aktivitāšu aprakstus, tā 
novēršot VK sniegto iebildumu (skatīt 
IZM atzinumā par 1 DPP iesniegto 
precizēto redakciju).   

 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

14. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• visā dokumenta tekstā nepieciešams 
izvēlēties un lietot vienu valūtu 

Ņemts vērā. 

 

Aicinām visas iestādes, precizējot DPP 
aprakstus, lietot EUR kā valūtas 
vienību. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

15. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• visās prioritātēs, aprakstot ieviešanu, 
jāprecizē starpniekinstitūcijas funkcijas, 
piemēram, 1.1., 1.3., 1.4.pasākuma 
aprakstā ir norādītas 6 starpniekinstitūcijas 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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funkcijas, bet citu pasākumu aprakstos – 9 
funkcijas. 

16. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• definējot funkcijas, lūdzam ievērot 
vienotu stilu, visos pasākumos minot 
pilnus funkciju nosaukumus vai dodot 
atsauci uz funkcijām, kuras atšifrētas zem 
tabulas. 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

17. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• lūdzam novērst dažādo pieeju, 
aprakstot projektu atlases veidu ieviešanas 
tabulā, piemēram, ierobežota projektu 
iesniegumu atlase (1.1.1.), IPIA (2.1.1.1.) 
un ierobežota projektu atlase (5.1.1.). Tas 
pats attiecināms arī uz atklāto projektu 
iesniegumu atlasi. 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

18. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• atsevišķu pasākumu aprakstos trūkst 
ieviešanas veida pamatojuma, piemēram, 
1.2.pasākums. 

Ņemts vērā. 

 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētus 1.prioritātes 
pasākumu un aktivitāšu aprakstus, 
norādot ieviešanas veida pamatojumu 
visām aktivitātēm un tā novēršot VK 
sniegto iebildumu (skatīt IZM atzinumā 
par 1 DPP iesniegto precizēto 
redakciju).   

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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19. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• lūdzam visām aktivitātēm un 
apakšaktivitātēm atrunāt sadaļu „Projekta 
minimālās un maksimālās izmaksas”. 

Nav ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka tā ir par 
aktivitātes ieviešanu atbildīgās iestādes 
izvēle – definēt projekta 
minimālās/maksimālās izmaksas vai nē. 
Līdztekus vēršam uzmanību uz to, ka, 
lai arī šī informācija nav obligāta un ir 
sniedzama saskaņā ar atbildīgās iestādes 
lēmumu, tā ir vēlama. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

20. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• lūdzam dokumentā lietot vienotu 
pieeju uzraudzības rādītāju tabulas kolonnā 
„Saiknes ar investīciju virzienu 
pamatojums”, piemēram, 1.3. un 
2.1.pasākums. 

Ņemts vērā. 

 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

21. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• visā dokumenta tekstā ieviešanas 
tabulā norādīto informāciju par plānoto 
projektu iesniegumu pieņemšanas 
uzsākšanu nepieciešams saskaņot ar 
finanšu tabulu un finansējuma sadalījumu 
pa gadiem, lai neveidotos pašreizējā 
situācija, ka finansējums ir iedalīts arī tajos 
gados, kuros nav plānota aktivitātes 
ieviešana. 

Nav ņemts vērā 

 

Skaidrojam, ka finanšu plānā norādīts 
finansējuma piešķīrums, kas norāde 
nevis uz to, kad tiks uzsākta aktivitātes 
ieviešana, bet gan sniedz informāciju 
par to, cik liels finansējums aktivitātei 
jāapgūst saskaņā ar n+3 vai n+2 
principu, skaitot no piešķīruma gada. 
Piemēram, ja aktivitātei 2007.gadā ir 
piešķirti 100 LVL, tas nozīmē, ka 
aktivitātes ietvaros līdz 2010.gadam šie 
100 LVL jāapgūst. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

22. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja Nav ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
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Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• uzskatām, ka ir jāprecizē finanšu 
tabula, norādot vai nu attiecīgajā gadā 
nepieciešamo finansējumu aktivitāšu/ 
apakšaktivitāšu īstenošanai vai nu 
finansējuma apjomu, par kuru ir plānots 
noslēgt līgumus. Pretējā gadījumā šāds 
procentuālais sadalījums nesniedz 
priekšstatu par reālo naudas plūsmu un 
nepieciešamo budžeta līdzekļu daudzumu 
kārtējā gadā. Līdz ar to veidosies situācija, 
ka plānojot kārtējā gada valsts budžetu, 
nevarēs balstīties uz DPP sniegto finanšu 
informāciju. 

 

Lūdzam skatīt argumentāciju iepriekš. 

papildinājuma precizēto versiju. 

23. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• uzraudzības rādītāju tabulas kolonnā 
„Saiknes ar investīciju virzienu 
pamatojums” jāpiemēro vienota pieeja. 

Ņemts vērā 

 
Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

24. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pasākumu, dažos gadījumos – arī aktivitāšu, 
aprakstos ir samērā atšķirīga pieeja. Lai 
nodrošinātu šī projekta uztveršanu kā vienotu 
dokumentu, nevis atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību izstrādātu sadaļu kopumu, 
nepieciešams novērst šādu nepilnību: 

• gan prioritāšu, gan pasākumu sadaļu 
aprakstos nepieciešams ievērot vienotu 
formu, struktūru un pamatprincipus. 

Ņemts vērā  Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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25. Vispārīgs komentārs Valsts kanceleja 

Pēc 4.prioritātes pasākumu un finansējuma 
sadalījuma precizēšanas atbilstoši Ministru 
kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokola 
nr.14, § 46 Valsts kanceleja iesniegs 
pilnveidoto sadaļu. 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

26. Vispārīgs komentārs LDDK 

LDDK ierosina izvērtēt aktivitātes, kurās 
finansējumu saņēmēju būtu koledžas, kas 
paralēli darbojas gan profesionālās, gan 
augstākās izglītības telpā un sniedz savu 
ieguldījumu cilvēkresursu sagatavošanā. 

Nav ņemts vērā. 

 

Aicinām LDDK konkretizēt iebildumu, 
norādot, kāds rezultāts panākams ar 
ierosināto izvērtējumu. 

IZM: Skaidrojam, ka koledžas saskaņā 
ar LR normatīvajos aktos noteikto 
īsteno pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmas, tātad 
pieder pie augstākās izglītības iestādēm. 
Līdz ar to koledžām ES fondu atbalsts 
studiju uzlabošanai un speciālistu 
sagatavošanai  ir plānots 1.2.pasākumā 
’”Augstākās izglītības attīstība”.    

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

27. Vispārīgs komentārs LDDK 

LDDK iebilst un vērš uzmanību uz to, ka 
Darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” ietvaros lielākajā daļā aktivitāšu 
ir paredzēts ierobežots projektu konkurss 
(piem.,1.1.1; 1.2.1; 1.3.1.1; 1.3.1.2., 1.3.1.2; 
1.3.2.2; 1.4.1.1; 1.4.2.1; 1.4.3.; 2.3.2; 2.2.4; un 
citās apakšaktivitātēs). LDDK aicina izstrādāt 
konkrētu pamatojumu projektu atlases veida 
izvēlei un uzskata, ka atsevišķās aktivitātēs 
finansējuma piešķiršanas ierobežojums tikai 
valsts institūciju kapacitātes stiprināšanai nav 
pieļaujams. 

Nav ņemts vērā. 

Veselības ministrija:  Uzskatām, ka 
2.2.3.aktivitātes un 2.2.4.aktivitātes 
projektu atlases veida izvēles 
pamatojums ir pietiekams un saskaņā ar 
ES fondu vadības likumu 2007.-
2013.gadam.  

IZM savā atzinumā, iesniedzot 
precizētu 1 DPP versiju, ir sniegusi 
pamatojumu katrai aktivitātei ierobežota 
atlases veida izvēlei. Skaidrojam, ka 
aktivitātēs, kurās ir paredzēta kopējās 
izglītības sistēmas uzlabošana un 
rezultātu sasniegšana nacionālā līmenī, 
ir nepieciešama ierobežota atlase, par 
projekta iesniedzējiem paredzot tās 
institūcijas, kurām ir mandāts konkrētas 
darbības veikšanai nacionālā vai 
reģionālā līmenī. Citās aktivitātēs 
ierobežota atlase ir izvēlēta, lai 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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nodrošinātu mērķa grupām vienlīdzīgu 
atbalstu visā Latvijas teritorijā, ievērojot 
teritoriju līdzsvarotas attīstības 
nosacījumus. Ierobežotas atlases 
gadījumā finansējuma saņēmējs 
neīsteno aktivitāti viens. Daudzās 
aktivitātēs sadarbība ar citām 
institūcijām projekta ieviešanā būs kā 
viens no nosacījumiem finansējuma 
saņēmējiem.   

Līdztekus vēršam uzmanību uz to, ka, 
izvēloties aktivitātes ieviešanas veidu, 
jāņem vērā potenciālie saņēmēji, proti – 
publiskā sektora saņēmēju gadījumā 
atklātu projektu konkursu organizēt nav 
lietderīgi. 

 

28. Vispārīgs komentārs LDDK 

LDDK iebilst pret nelietderīgu un nepamatotu 
finanšu līdzekļu izmantojumu aktivitātēs 2.2.2. 
un 2.2.3. un neredz to ietekmi uz gala 
patērētāju. 

Nav ņemts vērā. 

Veselības ministrija:  
Attiecībā uz 2.2.2.aktivitāti, 
paskaidrojam, ka vairākos Ministru 
kabinetā apstiprinātajos veselības 
nozares politikas plānošanas 
dokumentos ir identificēta 
nepieciešamība veikt pētījumus un 
apzināt situāciju sabiedrības veselības 
un veselības aprūpes jomā. Tādējādi 
tiktu uzlabota ne tikai sabiedrības 
veselības un veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība, bet arī 
sekmēta investīciju efektivitātes 
paaugstināšana veselības nozarē 
kopumā. Minētā nepieciešamība ir 
identificēta arī ES fondu 2007.-
2013.gada plānošanas perioda 
plānošanas dokumentos. 

Attiecībā uz 2.2.3.aktivitāti 
paskaidrojam, ka Valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta 2007.-2013.gadam 
projektā un darbības programmā 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” ir 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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sniegts situācijas raksturojums, kurā 
cilvēkresursu problēma ir identificēta kā 
viena no galvenajām problēmām, kas 
kavē veselības aprūpes sistēmas 
veiksmīgu attīstību. Uzskatām, ka, lai 
būtu iespējams ar esošajiem 
cilvēkresursiem nodrošināt kvalitatīvu 
un efektīvu veselības aprūpi, ir ļoti 
svarīgi organizēt apmācības veselības 
aprūpes nozarē strādājošajām personām.  
Turklāt, lai uzlabotu sabiedrības 
veselību un mazinātu ārstniecības 
personu noslogojumu, apmācības ir 
nepieciešams organizēt arī veselības 
veicināšanas procesā iesaistītajām 
personām. 

Vienlaikus, atbilstoši Ambulatorās un 
stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju attīstības 
programmai, tiek plānots samazināt 
kopējo gultu skaitu un pārprofilēt 
slimnīcas. Tāpēc būtiski ir ieguldīt 
līdzekļus ārstniecības personu 
pārkvalifikācijā un radīt 
priekšnosacījumus efektīvam darba 
spēka izvietojumam. 

Analizējot aktivitāšu ietekmi uz gala 
patērētājiem, var secināt, ka gala 
patērētāji būs darba spējīgie iedzīvotāji 
un potenciāli darba spējīgie iedzīvotāji 
(t.sk. jaunieši, sākot no 12 gadu 
vecuma), jo aktivitāšu rezultātā tiks tieši 
un netieši veicināta veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, 
kā arī sabiedrības veselība kopumā. 

29. Vispārīgs komentārs LDDK 

LDDK iebilst pret nelietderīgu un nepamatotu 
finanšu līdzekļu izmantojumu aktivitātēs 
3.1.1.1., 3.1.1.2. un 3.1.1.3., ierosina sniegt 
pamatojumu. 

Nav ņemts vērā. 

LM skaidro, ka aktivitātes ierosinātas, 
pamatojoties uz VSID un DP situācijas 
analīzi, SVID analīzi un politikas 
plānošanas dokumentos noteiktajiem 
uzdevumiem. Ņemot vērā esošo un 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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prognozēto darbaspēka trūkumu 
atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, 
komentārā minēto apakšaktivitāšu 
mērķa grupu integrācija darba tirgū var 
risināt minēto problēmu bez papildu 
darbaspēka imigrācijas. Vēršam 
uzmanību, ka 2006.gadā 4% jeb 25,5 
tūkst. no ekonomiski neaktīvo 
iedzīvotāju skaita bija zaudējuši cerības 
atrast darbu, savukārt NVA uzskaitē 
2006.g. beigās bija reģistrēti 15917 
ilgstošie bezdarbnieki. 

30. Vispārīgs komentārs LDDK 

LDDK uzskata, ka atsevišķu apakšaktivitāšu 
pasākumu un finansējuma kritēriju izstrādāšana 
un apstiprināšana būtu jāveic NTSP vai arī 
PINTSA ietvaros, jo tie skar būtiskus ar 
nodarbinātību un izglītības kvalitāti saistītus 
jautājumus. 

Daļēji ņemts vērā. 

Vēršam uzmanību uz to, ka gan 
kritēriju, gan arī aktivitāšu ieviešanas 
nosacījumu izstrādes gaitā jāievēro 
partnerība, tādēļ ir tikai atbalstāma 
maksimāla konsultēšanās ar nozares 
speciālistiem. Tomēr saskaņā ar EK un 
LV normatīvajiem aktiem, kritēriji 
jāapstiprina UK un MK. 

IZM regulāri gan DPP, gan aktivitāšu 
ieviešanas nosacījumu un kritēriju 
projektu izstrādē ir veikusi konsultācijas 
ar sociālajiem partneriem, tai skaitā 
NTSP un PINTSA, īpaši attiecībā uz 
aktivitātēm profesionālās izglītības 
jomā. Tikšanās un diskusijas ir 
notikušas arī ar LDDK. Minētās 
institūcijas savu viedokli tiek aicinātas 
paust arī ES fondu dokumentu 
sabiedriskās apriešanas laikā. IZM arī 
turpmāk veiks nepieciešamās 
konsultācijas. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

31. Vispārīgs komentārs EM 

No 2.1.pasākuma „Nodarbinātība”  
2.1.7.aktivitātei paredzētā finansējuma 
Ekonomikas ministrijai darba tirgus vidēja un 
ilgtermiņa prognožu izstrādei un analīzei 
nepieciešams paredzēt vismaz 1,2 milj. eiro. 

Ņemts vērā. 

LM pieņem zināšanai EM komentāru un 
informē, ka LM plāno uzsākt darbu pie 
konkrētās aktivitātes ieviešanas 
noteikumu izstrādes 2008.gada 
1.ceturksnī, noteikumu projektu 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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saskaņojot ar EM. 

 

Līdztekus vēršam EM uzmanību uz to, 
ka finansējums konkrētiem projektiem 
netiek atspoguļots DPP līmenī (izņemot 
lielos projektus) un aicinām ciešāk 
sadarboties ar LM, laki vienotos par 
minētās aktivitātes optimālāko 
ieviešanas mehānismu. 

32. Vispārīgs komentārs RAPLM 

Pašreizējā redakcijā DPP horizontālo prioritāšu 
„Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas 
starptautiskā konkurētspēja” apraksti ir 
nepilnīgi, kā arī atsevišķos gadījumos nonāk 
pretrunā, līdz ar to nenodrošina Latvijas 
Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam 
identificēto attīstības iespēju īstenošanu. 
Pamatojoties uz teikto, nepieciešams precīzāk 
atspoguļot, kuras aktivitātes un kādā veidā 
(piemērojot reģionālās kvotas, diferencētu 
līdzfinansējuma likmi finansējuma sadalījumā, 
specifiskus projektu atlases kritērijus u.tml.) 
nodrošinās minēto horizontālo prioritāšu 
īstenošanos. Precizējumus nepieciešams veikt 
šādu pasākumu ietvaros: 

– 1.2. pasākums „Augstākās izglītības 
attīstība”; 

– 1.3. pasākums „Profesionālās izglītības 
un vispārējo prasmju attīstība”;  

– 1.4. pasākums „Mūžiglītības attīstība 
un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto 
institūciju rīcībspējas un sadarbības 
uzlabošana”;  

– 2.1. pasākums „Nodarbinātība”; 

– 2.2. pasākums „Sabiedrības veselības 
pasākumi”; 

– 3.1. pasākums „Sociālā iekļaušana”. 

Ņemts vērā. 

 

IZM savā atzinumā par 1 DPP jau ir 
iesniegusi precizētus 1.prioritātes 
pasākumu, tai skaitā horizontālo 
prioritāšu, aprakstus tā novēršot 
RAPLM iebildumā minētās nepilnības.   

Veselības ministrija: 
Vēršām uzmanību, ka 2.2.pasākuma 
ietvaros tiks nodrošināta vienmērīga 
valsts teritoriju attīstība, līdz ar to netiks 
veiktas īpašas aktivitātes teritorijas 
līdzsvarota attīstībai un Rīgas atbalstam, 
tomēr veicamo aktivitāšu ietvaros 
realizējamie projekti veicinās Latvijas 
un Rīgas kā Latvijas galvaspilsētas 
attīstību, kas ir nozīmīgs faktors visas 
Latvijas konkurētspējas stiprināšanai. 

Attiecībā par reģionālo kvotu 
noteikšanu, nav iespējams to noteik, jo 
vairāki aktivitāšu projekti tiks ieviesti 
visā Latvija, nevis konkrētajā reģionā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

33. Vispārīgs komentārs RAPLM 

Nepieciešams konkretizēt 1.3.pasākuma 

Daļēji ņemts vērā 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju 
attīstība”, 1.4.pasākuma „Mūžizglītības attīstība 
un izglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un 
sadarbības uzlabošana” un 3.1.pasākuma 
„Sociālā iekļaušana” sinerģijas aprakstu, 
norādot, ka palielinot finansējumu 
inženierzinātņu un dabas zinātņu nozarēs, bet 
vienlaicīgi neveicot pasākumus, lai popularizētu 
abu dzimumu vienlīdzīgu iesaisti šo izglītības 
programmu apguvē un neuzlabojot jauniešu 
sekmes tehniskajos un eksaktajos priekšmetos, 
pastāv draudi, ka kvalifikācijas speciālistu 
skaits nepalielināsies, līdz ar to nepieciešams 
paredzēt savstarpēji papildinošus pasākumus, 
kas risinātu speciālistu trūkuma problēmu 
kopumā. 

iesniegusi precizētus 1.prioritātes 
pasākumu un aktivitāšu, tai skaitā 
horizontālo prioritāšu, aprakstus, 
norādot nepieciešamību veicināt 
dzimumu līdzsvaru tehniskajos un 
eksaktajos priekšmetos  (skatīt IZM 
atzinumā par 1 DPP iesniegto precizēto 
redakciju).   

LM atbalsta vadošās iestādes 
22.05.2007. vēstulē Nr.21-2-01/1154 
„Par 1.darbības programmas 
papildinājuma komentāru izziņām”, 
izteikto ierosinājumu, precizējot DPP, 
no tās svītrot sadaļu „Pasākuma 
sinerģija”. 

34. Vispārīgs komentārs VIDM 

Precizēt visā 1.prioritātes „Izglītības kvalitātes 
uzlabošana un zinātnes attīstība” aprakstā 
saskaņu ar horizontālo prioritāti – ilgtspējīga 
attīstība atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
pamatnostādnēm, kas pieņemtas ar Ministru 
kabineta 2002.gada 15.augusta rīkojumu Nr. 
436 „Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
pamatnostādnēm”. Norādām, ka 107.atkāpē 
izteiktais apgalvojums - „pasākums nav tieši 
vērsts uz ilgtspējīgu attīstību, jo tam nav tiešas 
ietekmes uz vidi”, ir absurds. Minētais 
pasākums ir tieši vērsts uz ilgtspējīgu attīstību, 
jo paredz tautsaimniecības, sociālās sfēras un 
vides sabalansētu attīstību, kas atbilst 
vispārpieņemtās ilgtspējīgas attīstības izpratnes 
trim pīlāriem. Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, 
kas nodrošina mūsdienu paaudzes vajadzības, 
neradot grūtības nākamām paaudzēm 
nodrošināt savas vajadzības. Atbilstoši Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēs 
sniegtajam izglītības un zinātnes situācijas 
raksturojumam „augsti izglītota darbaspēka 
sagatavošana, investīcijas cilvēkkapitālā, 
sabiedrības motivācija zināšanu apguvei 
jāuzskata par izšķirošu faktoru Latvijas 

Ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, precizējot DPP sadaļas, 
precizēt tās saskaņā ar VIDM iebildumu 
un iesniegt ar VIDM saskaņotas 
atbilstošo sadaļu redakcijas. 

IZM piekrīt VIDM skaidrojumam par 
igtspējīgas attīstības definīciju, bet DPP 
norādītais apgalvojums ir rakstīts 
atbilstoši FM skaidrotajam un DP 
norādītajam horizontālās prioritātes 
”Ilgtspējīga attīstība” definējumam, ka 
tā šajā gadījumā attiecas tikai uz vidi, 
dabas resursu saprātīgu izmantošanu un 
vides saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm. Lūdzu FM sniegt 
skaidrojumu, kādā kontekstā DPP būtu 
jāatspoguļo  horizontālās prioritātes 
”Ilgtspējīga attīstība” apraksts. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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attīstībai 21.gadsimtā, lai nodrošinātu Latvijas 
konkurētspēju Eiropas un globālā mērogā”. 

35. Saīsinājumu saraksts. (Skatīt DPP projektu). VM 

Papildināt saīsinājumu sarakstu ar iestāžu 
nosaukumu saīsinājumu „VM – Veselības 
ministrija” un „VSMTVA – Veselības 
statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts 
aģentūra”. 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

36. 4.rindkopa 

Pasākuma ietvaros tiks risinātas šādas darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
esošās situācijas un SVID analīzē identificētās 
problēmas (vājās puses): valstī vienotas un 
efektīvas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
attīstības politikas trūkums, zema studentu, 
uzņēmēju un citu sabiedrības grupu motivācija 
zinātniskajai darbībai, nepietiekams zinātnē, 
pētniecībā un attīstībā strādājošo skaits un 
nelabvēlīga strādājošo vecuma struktūra, 
izglītotu speciālistu un zinātnieku aizplūšana 
uz ārzemēm. Pasākums ir vērsts uz 
cilvēkresursu piesaisti zinātnei. Veidojot 
stabilu zinātnes un pētniecības attīstības 
politiku un administratīvo sistēmu, veidojot 
jaunas zinātnieku grupas un darba vietas, ceļot 
zinātnes prestižu, aktīvai zinātniskajai darbībai 
tiks piesaistīti doktoranti, jaunie zinātnieki, kā 
arī ārvalstīs strādājošie zinātnieki. 

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Pasākuma ietvaros tiks risinātas šādas darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
esošās situācijas un SVID analīzē identificētās 
problēmas (vājās puses): valstī vienotas un 
efektīvas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
attīstības politikas trūkums, zema studentu, 
akadēmisko mācību spēku un uzņēmēju 
motivācija zinātniskajai darbībai, nepietiekams 
zinātnē strādājošo skaits un attīstībai 
nelabvēlīga strādājošo vecuma struktūra, 
zinātnieku aizplūšana uz ārzemēm. Pasākums 
ir v ērsts uz šādu SVID analīzē minēto stipro 
pušu un iespēju izmanotšanu: sekmīga 
darbība Eiropas Savienības Ietvara 
programmās, starptautiski atzīti 
izgudrojumi un patenti medicīniskajā 
ķīmij ā, gēnu inženierijā un MHD 
metalurģij ā, sekmīga zinātnes, pētniecības 
un uzņēmēju sadarbība koksnes pārstr ādes 
un kokrūpniecības sektoros, farmācijā, 
inform ācijas tehnoloģij ās, elektronikā un 
materiālzinātnēs, zinātnes un industrijas 
sadarbības nozaru – klasteru tālākā attīstība 
perspektīvajās nozarēs: kokapstrādē, ķīmijas 
rūpniecībā, informācijas tehnoloģij ās, 
elektronikā, materiālzinātnēs. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

37. 5.rindkopa 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt zinātnes un 
pētniecības potenciāla attīstību, lai veicinātu 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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augstas kvalifikācijas darbaspēka piesaisti 
zinātniski pētnieciskajam darbam. 

 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt zinātnes un 
inovāciju politikas un pārvaldības uzlabošanu, 
tajā skaitā veicot zinātnes sistēmas ārējo 
izvērtēšanu, un cilvēkresursu piesaiste zinātnei, 
veidojot jaunas zinātniskās grupas, sadarbību ar 
universitātēm, pētniecības centriem un 
uzņēmumiem un veicinot sabiedrības izpratni 
par zinātnes nozīmi. 

DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

38. 6.rindkopa 

Pasākuma „Zinātnes un pētniecības potenciāla 
attīstība” aktivitātes ir cieši saistītas ar 
darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” 1.1.pasākumu „Zinātne, pētniecība 
un attīstība” un 1.2.pasākumu „Inovācijas”, 
atbalstot jaunos zinātniekus, tiek stiprināta 
zinātnes un pētniecības potenciāla kapacitāte 
praktiskās ievirzes pētniecības projektu 
īstenošanai, inovatīvu risinājumu izstrādei un 
ar to saistītai uzņēmējdarbībai, tiek veicināta 
augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu 
tautsaimniecības sektoriem ar augstu 
ekonomisko potenciālu, tādējādi stimulējot 
produktu ar augstāku pievienoto vērtību 
radīšanu un uzņēmējdarbības attīstību. 
Pasākuma aktivitātes ir savstarpēji saistītas arī 
ar darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 1.2.pasākumu „Augstākās 
izglītības attīstība”, veicinot augstākās 
izglītības sasaisti ar valsts zinātniskajiem 
institūtiem un privāto sektoru, sekmējot un 
motivējot studentu, maģistru un docentu 
iesaistīšanos zinātniskajā darbībā.  

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Pasākuma „Zinātnes un pētniecības potenciāla 
attīstība” aktivitātes ir cieši saistītas ar darbības 
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
1.1.pasākumu „Zinātne, pētniecība un attīstība” 
un 1.2.pasākumu „Inovācijas”. Atbalstot jaunos 
zinātniekus, tiks stiprināta zinātnes un 
pētniecības potenciāla kapacitāte praktiskās 
ievirzes pētniecības projektu īstenošanai, 
inovatīvu risinājumu izstrādei un ar to saistītai 
uzņēmējdarbībai, kā arī tiks veicināta augsta 
līmeņa speciālistu sagatavošana 
tautsaimniecības sektoriem ar augstu 
ekonomisko potenciālu, tādejādi stimulējot 
produktu ar augstāku pievienoto vērtību 
radīšanu un uzņēmējdarbības attīstību. 
Darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 1.1.2. aktivitātē 
„Cilv ēkresursu piesaiste zinātnei” atbalsts 
tiks sniegts zinātnes projektu, 
starpdisciplināro un lietišķo pētījumu 
īstenošanai izveidoto jauno zinātnisko grupu 
atalgojumiem un darba vietu uzturēšanas 
izdevumiem zinātniskajās institūcijās, 
savukārt darba vietu iekārtošanai un 
praktisk ās ievirzes pētījumiem nepieciešamā 
aprīkojuma iegādei atbalstu paredzēts sniegt 
darbības programmas „Uzņēmējdarb ība un 
inovācijas” 1.1.pasākuma „Zin ātne, 
pētniecība un attīstība” 1.1.1.aktivitātes 
„Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

19 

Pasākuma aktivitātes ir savstarpēji saistītas arī 
ar darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 1.2.pasākumu „Augstākās 
izglītības attīstība”, veicinot augstākās izglītības 
sasaisti ar valsts zinātniskajiem institūtiem un 
privāto sektoru, sekmējot un motivējot 
studentu, maģistru un doktoru iesaistīšanos 
zinātniskajā darbībā.  

39. 6.rindkopa 

(Skatīt iepiekš). 

VIDM 

Papildināt 6.atkāpē pirmo teikumu aiz vārdiem 
„ar augstāku pievienoto vērtību” ar vārdiem „un 
videi draudzīgo”. 

Ņemts vērā. 

Tiks ņemts vērā, ja saskaņošanas 
sanāksmē būs nolemts neatbalstīt FM 
ierosinājumu svītrot no DPP konkrētas 
pasākumu aprakstu sadaļas - pasākuma 
ievadu, mērķi un sinerģiju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

40. 6.rindkopa 

(Skatīt iepiekš). 

Valsts kanceleja 

Sinerģijas sadaļu nepieciešams papildināt, 
norādot pasākuma saikni ar 4.prioritātes 
4.1.pasākumu. 

Ņemts vērā. 

 

Lūdzam IZM, precizējot DPP sadaļas, 
precizēt attiecīgo rindkopu saskaņā ar 
Valsts kancelejas iebildumu un iesniegt 
ar Valsts kanceleju saskaņotu rindkopas 
redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

41. 7.rindkopa 

1.1.1.aktivitāte. Zinātnes, tehnoloģiju  un 
inovāciju attīstības politikas veidošana un 
administratīvās kapacitātes stiprināšana. 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

1.1.1.aktivitāte. Zinātnes un inovāciju politikas 
veidošanas un administratīvās kapacitātes 
stiprināšana. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

42. 8. rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Veikt zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju attīstības politikas 
ieviešanas ārējo izvērtēšanu un sekmēt 
zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstību, 
stiprinot administratīvās sistēmas institūciju 
sadarbību un kapacitāti. 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Aktivit ātes mērķis: Veikt zinātnes un inovāciju 
politikas ieviešanas ārējo izvērtēšanu un sekmēt 
zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstību, 
stiprinot administratīvās sistēmas, institūciju 
sadarbību un kapacitāti. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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43. 7., 8., 9., 14. 15., 16.rindkopa 

1.1.1.aktivitāte. Zinātnes, tehnoloģiju un 
inovāciju attīstības politikas veidošana un 
administratīvās kapacitātes stiprināšana. 

Aktivit ātes mērķis: Veikt zinātnes, tehnoloģiju 
un inovāciju attīstības politikas ieviešanas 
ārējo izvērtēšanu un sekmēt zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju attīstību, stiprinot 
administratīvās sistēmas institūciju sadarbību 
un kapacitāti. 

Atbalsta veids: Atbalsts tiek sniegts zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju attīstības politikas 
ieviešanas visaptverošai ārējai izvērtēšanai un 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Ārējā 
izvērtēšana sniegs objektīvu vērtējumu par 
patreizējo attīstības politiku un priekšlikumus 
efektīvas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
attīstības politikas izstrādei un ieviešanai. 
Aktivit ātes ietvaros tiks izveidota institūcija, 
kas nodrošinās efektīvas zinātnes, tehnoloģiju 
un inovāciju attīstības politikas ieviešanu un 
darbības koordināciju, kā arī tiks sniegts 
atbalsts par zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
attīstības politikas izstrādi atbildīgo institūciju 
sadarbībai, tādejādi uzlabojot administratīvo 
kapacitāti. 

1.1.2. aktivitāte. Cilvēkresursu piesaiste 
zinātnei. 

Aktivit ātes mērķis: Veicināt zinātnes 
intelektuālā potenciāla attīstību, radot jaunas 
darba vietas zinātniekiem, veidojot jaunas 
zinātniskās grupas, veicinot jaunu zinātnieku 
iesaistīšanos projektos un to vadībā, 
starpdisciplināros pētījumu virzienos, atbalstot 
Latvijas zinātnieku atgriešanos darbā Latvijas 
zinātniskajās institūcijās (reemigrāciju) un 
piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam 
darbam Latvijā ārvalstu zinātniekus. 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts jaunu 
zinātnieku darba vietu un darba grupu 
izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai un 

VIDM 

Raksturojot 1.1.1. aktivitāti un 1.1.2.aktivitāti 
jānorāda konkrētas zinātņu nozares un tām 
izvirzītos mērķus. 

Nav ņemts vērā. 

1.1.1.aktivitātē nav iespējams norādīt 
konkrētas zinātņu nozares, jo aktivitāte 
ir vērsta uz kopējo zinātnes un inovāciju 
politikas izvērtēšanu, nevis  konkrētām 
zinātņu nozarēm. Konkrētās nozares var 
tikt definētas novērtējuma rezultātā 
sagatavotajos priekšlikumos. Arī 1.1.2 
aktivitāte ir vērsta uz kopējo 
cilvēkresursu piesaisti zinātnei, lai 
izveidotu spēcīgu cilvēku potenciālu un 
bāzi pētniecībai, nenorādot konkrētas 
nozares. Savukārt konkrētās nozares ir 
noteiktas 2 DPP aktivitātē par 
lietišķajiem pētījumiem. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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starpdisciplināriem pētījumiem gan eksaktās, 
gan sociālās un humanitārās zinātnes virzienos. 
Veidojot zinātnieku grupas, to vadībā tiks 
iesaistīti jaunie zinātnieki, kā arī piesaistīti 
ārvalstu zinātnieki, tādejādi veicinot zināšanu 
un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī. 
Nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošus, 
konkurētspējīgus darba apstākļus (tai skaitā 
atalgojumu) un ceļot zinātnes prestižu, tiks 
radīta interese studentiem turpināt studijas 
doktorantūrā, veicināta šobrīd citās nozarēs 
strādājošo zinātnieku atgriešanās darbā 
zinātnes un pētījumu jomā, kā arī sekmēta 
ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanās 
Latvijā. Aktivitāte kopumā nodrošinās 
zinātniskajā darbā nodarbināto skaita 
pieaugumu, kas veidos pamatu augstu 
zinātnisko sasniegumu attīstībai. 

44. 9.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts tiek sniegts zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju attīstības politikas 
ieviešanas visaptverošai ārējai izvērtēšanai un 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Ārējā 
izvērtēšana sniegs objektīvu vērtējumu par 
patreizējo attīstības politiku un priekšlikumus 
efektīvas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
attīstības politikas izstrādei un ieviešanai. 
Aktivit ātes ietvaros tiks izveidota institūcija, 
kas nodrošinās efektīvas zinātnes, tehnoloģiju 
un inovāciju attīstības politikas ieviešanu un 
darbības koordināciju, kā arī tiks sniegts 
atbalsts par zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
attīstības politikas izstrādi atbildīgo institūciju 
sadarbībai, tādejādi uzlabojot administratīvo 
kapacitāti. 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts tiek sniegts zinātnes un 
inovāciju politikas ieviešanas visaptverošai 
ārējai izvērtēšanai un administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai. Ārējā izvērtēšana 
sniegs objektīvu vērtējumu par pašreizējo 
attīstības politiku un priekšlikumus efektīvas 
zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstības 
politikas izstrādei un ieviešanai. Aktivitātes 
ietvaros tiks sagatavoti priekšlikumi zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju politikas ieviešanas 
administrat īvajam ietvaram, kā arī tiks 
sniegts atbalsts par zinātnes, tehnoloģiju un 
inovāciju att īstības politikas izstrādi 
atbild īgo institūciju r īcībspējas uzlabošanai. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

45. 9. rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

Valsts kanceleja 

Uzskatām, ka atbalsta veidā nevar tikt paredzēta 
institūcijas izveide, jo šīs ESF aktivitātes 
mērķis nevar būt institūcijas izveide. Turklāt 
šādas institūcijas izveides nepieciešamība nav 
diskutēta Ministru kabinetā. Attiecīgi 

Ņemts vērā 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu aktivitātes aprakstu, 
sadaļā Atbalsta veids svītrojot 
institūcijas izveidi. (skatīt IZM 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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nepieciešams precizēt arī uzraudzības radītāju 
tabulu, izslēdzot rādītāju „Zinātnes 
administratīvā institūcija”. Papildus norādām, 
ka DPP 2006.gada nogalē organizētās 
sabiedriskās apspriešanas laikā VK sniedza 
analogu iebildumu un atbilstoši Izglītības un 
zinātnes ministrijas 15.01.2007 vēstulē nr.1-
10/226 sniegtajai informācijai tas tika ņemts 
vērā, precizējot DPP projektu. 

piedāvāto redakciju 44.punktā) 

46. 9.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

EM 

1.1.1. Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
attīstības politikas veidošana un 
administrat īvās kapacitātes stiprināšana. 
Lūdzam izslēgt norādi par jaunas institūcijas 
izveidi, kas nodrošinātu efektīvas zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju politikas izveidošanu. 
Daļu šo funkciju pašlaik pilda Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra. (9. rindkopa). 

Ņemts vērā 

Skatīt 45.punkta skaidrojumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

47. 9.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

FM 

Lūdzam skaidrot kāpēc ir nepieciešams veidot 
atsevišķu institūciju aktivitātes ietvaros. 
Uzskatam, ka minētas institūcijas funkcijas 
ietilpst Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārziņā. 

Ņemts vērā 

Skatīt 45.punkta skaidrojumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

48. 9.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

LDDK 

LDDK iebilst pret aktivitātē 1.1.1. paredzēto 
finansējumu, jo uzskata par nelietderīgu šādu 
pētījumu veikšanu. LDDK iebilst pret jaunas 
institūcijas izveidi un uzskata, ka paredzēto 
funkciju veikšanai nepieciešams stiprināt 
Latvijas Zinātnes padomes kapacitāti. 

Ņemts vērā 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu aktivitātes aprakstu, 
sadaļā Atbalsta veids svītrojot 
institūcijas izveidi. (skatīt IZM 
piedāvāto redakciju 44.punktā). 
Savukārt iebildumam par norādīto 
pētījuma veikšanas nelietderīgumu 
nepiekrītam. Minētā aktivitāte ir 
saskaņota ar Latvijas Zinātnes padomi 
un atbalstīta kā nepieciešama, jo līdz 
šim nav veikta Latvijas zinātnes ārējā 
izvērtēšana un atbilstošu politikas 
rekomendāciju izstrāde, kā arī pēdējo 
gadu laikā notikušas vērā ņemamas 
izmaiņas (institūtu reorganizācija). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Tikai neatkarīga ārēja izvērtējuma 
rezultātā var tikt definēta Latvijas 
zinātnes vieta  Eiropā un pasaulē un 
sagatavoti pamatoti priekšlikumi tās 
turpmākai attīstībai, nosakot virzienus 
un reālus uzdevumus. 

49. 11. rindkopa 

Mērķa grupa: Valsts pārvaldes institūcijas. 

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Mērķa grupa: Valsts pārvaldes institūcijas, 
zinātniskās institūcijas. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

50. 11.rindkopa 

Mērķa grupa: Valsts pārvaldes institūcijas. 

RAPLM 

Precizēt aktivitātes mērķa grupu „zinātnieki un 
zinātniskās institūcijas, tajā skaitā augstākās 
izglītības institūcijas”. 

Ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi mērķa grupas, 
papildinot tās ar zinātniskajām 
institūcijām. Skaidrojam, ka termins 
„zinātniskās institūcijas” ietver arī 
augstākās izglītības institūcijas. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

51. 13.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
Paredzēts projekts par visu aktivitātei pieejamo 
finansējumu. 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: projekts par visu 
aktivitātei pieejamo finansējumu 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

52. 15. rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Veicināt zinātnes 
intelektuālā potenciāla attīstību, radot jaunas 
darba vietas zinātniekiem, veidojot jaunas 
zinātniskās grupas, veicinot jaunu zinātnieku 
iesaistīšanos projektos un to vadībā, 
starpdisciplināros pētījumu virzienos, atbalstot 
Latvijas zinātnieku atgriešanos darbā Latvijas 
zinātniskajās institūcijās (reemigrāciju) un 
piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam 
darbam Latvijā ārvalstu zinātniekus. 

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Aktivit ātes mērķis: Veicināt papildus 
cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas 
zinātniskās grupas un sadarbību ar 
universitātēm, pētniecības centriem un 
uzņēmumiem, piesaistot zinātniskajam un 
pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas 
atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, 
un veicinot jaunu zinātnieku iesaistīšanos 
projektos un to vadībā, īpaši starpdisciplināros 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

24 

pētījumu virzienos 

53. 16. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts jaunu 
zinātnieku darba vietu un darba grupu 
izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai un 
starpdisciplināriem pētījumiem gan eksaktās, 
gan sociālās un humanitārās zinātnes virzienos. 
Veidojot zinātnieku grupas, to vadībā tiks 
iesaistīti jaunie zinātnieki, kā arī piesaistīti 
ārvalstu zinātnieki, tādejādi veicinot zināšanu 
un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī. 
Nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošus, 
konkurētspējīgus darba apstākļus (tai skaitā 
atalgojumu) un ceļot zinātnes prestižu, tiks 
radīta interese studentiem turpināt studijas 
doktorantūrā, veicināta šobrīd citās nozarēs 
strādājošo zinātnieku atgriešanās darbā 
zinātnes un pētījumu jomā, kā arī sekmēta 
ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanās 
Latvijā. Aktivitāte kopumā nodrošinās 
zinātniskajā darbā nodarbināto skaita 
pieaugumu, kas veidos pamatu augstu 
zinātnisko sasniegumu attīstībai. 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts jaunu darba 
vietu izveidei zinātniekiem (atalgojumiem un 
darba vietu uzturēšanas izdevumiem 
zinātniskajās institūcijās) – jaunu zinātnisko 
grupu izveidošanai zinātnes projektu 
īstenošanai un starpdisciplināriem pētījumiem 
eksakto, sociālo un humanitāro zinātņu 
virzienos, kā arī sadarbības pasākumiem ar 
universitātēm, pētniecības centriem un 
uzņēmumiem. Aktivitāte kopumā nodrošinās 
zinātniskajā darbā nodarbināto skaita 
pieaugumu, sekmēs ārvalstīs strādājošo 
zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu 
zinātnieku piesaisti.  

 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

54. 18. rindkopa 

Mērķa grupa: Valsts zinātniskās institūcijas, 
jaunie un potenciālie zinātnieki. 

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Mērķa grupa: Valsts zinātniskās institūcijas, 
zinātnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti un 
maģistri. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

55. 18., 19.rindkopa 

Mērķa grupa: Valsts zinātniskās institūcijas, 
jaunie un potenciālie zinātnieki. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts zinātniskās 
institūcijas: valsts zinātniskie institūti, valsts 
augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie 

RAPLM 

Precizēt finansējuma saņēmējus (mērķa grupa), 
nosakot, ka tie ir tādi zinātniskie institūti, 
augstākās izglītības institūcijas un citas 
institūcijas, kuru statūtos ir paredzēta zinātniskā 
darbība un kuras ir reģistrētas zinātnisko 

Nav ņemts vērā. 

Minētajā aktivitārtē kā finansējuma 
saņēmēji ir paredzētas tikai valsts 
zinātniskās institūcijas (valsts 
zinātniskie institūti, valsts augstskolas, 
valsts augstskolu zinātniskie institūti). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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institūti. institūciju reģistrā. (DP 359.) Minētā redakcija ir precizēta arī DP. 

56. 18., 19.rindkopa 

Mērķa grupa: Valsts zinātniskās institūcijas, 
jaunie un potenciālie zinātnieki. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts zinātniskās 
institūcijas: valsts zinātniskie institūti, valsts 
augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie 
institūti. 

LDDK 

LDDK uzskata, ka nav ņemti vērā iebildumi, 
kas tika izteikti LDDK  2006.gada 31.maija 
vēstulē Nr. 2-9/237  par 1.1. pasākuma 
„Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” 
aktivitātes 1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste 
zinātnei” mērķgrupu un finansējuma 
saņēmējiem. LDDK atkārtoti uzsver, ka minēto 
aktivitāšu mērķgrupa un finansējuma saņēmēji 
ir augstskolas un zinātniskās institūcijas 
neatkarīgi no īpašuma formas un 
finansējuma avota. LDDK uzskata, ka 
cilvēkresursu piesaisti zinātnē nevar ierobežot, 
to attiecinot tikai uz valsts zinātniskajām 
institūcijām, tādējādi izslēdzot daļu no Latvijas 
zinātniskā un intelektuālā potenciāla. LDDK 
uzskata, ka šāds dalījums kopumā kavēs 
zinātnes attīstību un pazeminās Latvijas 
konkurētspēju kopumā (19. rindkopa 7.lpp.). 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka pārējās zinātniskās 
institūcijas neatkarīgi no to juridiskā 
statusa  (privātās, biedrības un 
nodibinājumi u.c.) kā finansējuma 
saņēmēji ir paredzēti 2 DPP 
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo 
aktivitāšu ietvaros.  1.1.2.aktivitāte 
neizslēdz sadarbības iespējas starp 
augstskolām, pētniecības institūcijām 
un uzņēmumiem, tieši otrādi, tas ir pat 
paredzēts aktivitātes mērķī, taču kā 
projekta iesniedzēji šeit darbosies tikai 
valsts zinātniskās institūcijas. 

 

57. 20. rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas 
no EUR 85 000 līdz EUR 850 000. 

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās 
izmaksas: no EUR 200 000 līdz EUR  2 
000 000. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

58. 21.-27.rindkopa 

1.1.3. aktivitāte. Motivācijas veicināšana 
zinātniskajai darbībai. 

Aktivit ātes mērķis: Informēt un veidot 
sabiedrības izpratni par zinātnes sasniegumiem 
un to nozīmi sabiedrības dzīvē, inovācijām un 
to attīstības potenciālu, tajā skaitā 
uzņēmējdarbībā. Motivēt un iedrošināt 
sabiedrību aktīvajā nodarbinātības vecumā, 
īpaši jauniešus un uzņēmējus, pievērsties 
zinātniskajai darbībai, inovatīvu risinājumu 

RAPLM 

Paredzētā aktivitāte neatbilst izvirzītajam 
mērķim, ar paredzēto pasākumu kopumu netiek 
radīta efektīva motivācija zinātniskajai 
darbībai. Pārskatīt motivācijas veicināšanas 
veidus un pasākumus. 

Daļēji ņemts vērā 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu aktivitātes aprakstu 
(skatīt 59. un 60.punktā IZM piedāvāto 
redakciju). Neatbalstām konkrētu 
pasākumu kopumu motivācijas 
veicināšanai noteikšanu DPP, tā 
veidojot ierobežojumus radošām idejām 
un potenciāliem projektiem. DPP 
nosaka aktivitātes mērķi un vispārīgos 
nosacījumus atbalsta veidam. Atbalstīti 
tiks jebkāda veida pasākumi, kas sniegs 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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izstrādei un ar to saistītai uzņēmējdarbībai. 

Atbalsta veids: Atbalstot informatīvos 
pasākumus būs iespējams radīt interesi 
jauniešos par zinātni, atmodināt studentos 
vēlmi turpināt studijas doktorantūrā un aicināt 
jaunos zinātniekus pievērsties aktīvai 
zinātniskajai darbībai. Informatīvie pasākumi 
uzņēmējdarbības sektorā veicinās zinātnisko 
institūciju un uzņēmēju sadarbību un sekmēs 
inovatīvo darbību. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta tiešās 
aktivitāšu īstenošanas izmaksas atbilstoši EP 
un Padomes regulas (EK) Nr.1081/2006 
3.pantā noteiktajām atbalsta jomām 
(piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
izstāžu sagatavošanas izmaksas (ekspozīciju 
izgatavošana, uzstādīšana, apkalpošana, 
informatīvo materiālu sagatavošana, telpu 
nomas maksa, dalības maksa), transporta 
izdevumi (izstāžu ekspozīciju transportēšanas 
izdevumi), radio un televīzijas raidījumu 
izmaksas, pakalpojumu un piegāžu apmaksa, 
īre un noma, materiālu, energoresursu, ūdens 
un inventāra vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību 
iegāde, intelektuālo resursu vai to lietošanas 
tiesību (licenču) iegāde un tml.), izņemot 
atgūstamo pievienotās vērtības nodokli un 
parādu procentus, ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārtām, transporta līdzekļiem, 
infrastruktūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi, ar projekta 
aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti kapitālie 
izdevumi - ne vairāk kā 10% no projekta 
attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru 
iegāde, datu tīklu izbūve un tml.), izņemot 
mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 

pēc iespējas efektīvāku ieguldījumu 
izvirzītajam mērķim, projektu un tajos 
plānoto pasākumu iespējamo efektivitāti 
izvērtējot atklātā konkursa ietvaros. 
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infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 
iegādes izmaksas; projekta netiešās izmaksas, 
kas noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi 
- līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar projekta 
īstenošanu saistītās izmaksas (piemēram, 
projekta iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

Mērķa grupa: Izglītojamie un studenti, 
komercsabiedrības un uzņēmējdarbības 
uzsācēji, darba devēji un profesionālas 
organizācijas, pašvaldības un valsts 
institūcijas. 

Finansējuma saņēmēji: Zinātniskās institūcijas, 
izglītības iestādes, nevalstiskās un sabiedriskās 
organizācijas, pašvaldības un valsts 
institūcijas. 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas : 
No EUR 17 000 līdz EUR 127 500. 

59. 22. rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Informēt un veidot 
sabiedrības izpratni par zinātnes sasniegumiem 
un to nozīmi sabiedrības dzīvē, inovācijām un 
to attīstības potenciālu, tajā skaitā 
uzņēmējdarbībā. Motivēt un iedrošināt 
sabiedrību aktīvajā nodarbinātības vecumā, 
īpaši jauniešus un uzņēmējus, pievērsties 
zinātniskajai darbībai, inovatīvu risinājumu 
izstrādei un ar to saistītai uzņēmējdarbībai. 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Aktivit ātes mērķis: Informēt un veidot 
sabiedrības, īpaši jauniešu un studentu, izpratni 
par zinātnes sasniegumiem un inovācijām, to 
nozīmi sabiedrības dzīvē un attīstības 
potenciālu, un veicināt uzņēmēju interesi par 
zinātnes pētījumu rezultātu komerciālo 
potenciālu un inovatīvo risinājumu izstrādi. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

60. 23. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalstot informatīvos 
pasākumus būs iespējams radīt interesi 
jauniešos par zinātni, atmodināt studentos 
vēlmi turpināt studijas doktorantūrā un aicināt 
jaunos zinātniekus pievērsties aktīvai 
zinātniskajai darbībai. Informatīvie pasākumi 
uzņēmējdarbības sektorā veicinās zinātnisko 
institūciju un uzņēmēju sadarbību un sekmēs 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts informatīvo 
pasākumu īstenošanai sabiedrībai, īpaši 
jauniešiem un studentiem, par zinātnisko 
darbību un zinātnes pētījumiem, inovācijām un 
sasniegumiem, to nozīmi un attīstības 
potenciālu, tajā skaitā uzņēmējdarbībā, un 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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inovatīvo darbību. 

 

informatīvo pasākumu īstenošanai uzņēmējiem 
par pētījumu virzieniem un rezultātiem. 
Informatīvo pasākumu rezultātā tiks veicināta 
jauniešu, uzņēmēju un citu sabiedrības 
pārstāvju motivācija, atbilstoši katra spējām, 
iespējām un nodarbinātības raksturam, 
iesaistīties inovāciju un zinātnes potenciāla 
izmantošanā un attīstībā.  

61. 23. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalstot informatīvos 
pasākumus būs iespējams radīt interesi 
jauniešos par zinātni, atmodināt studentos 
vēlmi turpināt studijas doktorantūrā un aicināt 
jaunos zinātniekus pievērsties aktīvai 
zinātniskajai darbībai. Informatīvie pasākumi 
uzņēmējdarbības sektorā veicinās zinātnisko 
institūciju un uzņēmēju sadarbību un sekmēs 
inovatīvo darbību. 

EM 

1.1.3. aktivitāte. Motivācijas veicināšana 
zinātniskajai darb ībai. 
Lūdzam mainīt aktivitātes aprakstu, lai novērstu 
pārklāšanos ar 2. darbības programmas ietvaros 
paredzēto aktivitāti motivācijas veicināšanai 
uzņēmējdarbībā un inovācijas. (23. rindkopa). 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka IZM pārziņā esošā 
aktivitāte ir vērsta uz sabiedrības 
informēšanu un motivēšanu zinātniskai 
(arī inovatīvai) darbībai kopumā un tā 
nozīmi sabiedrības dzīvē, savukārt EM 
aktivitāte ir vērsta pamatā uz 
uzņēmējdarbības motivēšanas 
pasākumiem un inovāciju nozīmi 
uzņēmējdarbības attīstībai. Pie tam IZM 
aktivitāte tiks īstenota atklātas projektu 
iesniegumu atlases veidā, sniedzot 
iespēju visiem interesentiem projektu 
īstenošanai, savukārt EM aktivitātē ir 
ierobežota atlase un tikai viens 
finansējuma saņēmējs, kas abām 
aktivitātēm veido dažādus to ieviešanas 
mehānismus. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

62. 25. rindkopa 

Mērķa grupa: Izglītojamie un studenti, 
komercsabiedrības un uzņēmējdarbības 
uzsācēji, darba devēji un profesionālas 
organizācijas, pašvaldības un valsts 
institūcijas. 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Mērķa grupa: Izglītojamie un studenti, 
komercsabiedrības un uzņēmēji , darba devēji 
un profesionālas organizācijas, pašvaldības un 
valsts institūcijas. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

63. 25. rindkopa 

Mērķa grupa: Izglītojamie un studenti, 
komercsabiedrības un uzņēmējdarbības 
uzsācēji, darba devēji un profesionālas 
organizācijas, pašvaldības un valsts 
institūcijas. 

LDDK 

LDDK iebilst pret 1.1.3. aktivitātē minēto 
mērķa grupu, kas ir pārāk plaša, kā arī saņēmēju 
loks neliecina par skaidru mērāmo mērķu 
sasniegšanu aktivitātē, aicinām saglabāt 
zinātniskās institūcijas, izglītības iestādes un 
NVO. LDDK iebilst pret aktivitātes 

Daļēji ņemts vērā. 

Mērķa grupas ir plašas, jo aktivitāte ir 
vērsta uz sabiedrību kopumā, definējot 
tikai galvenās mērķa grupas. Esoša 
situācija liecina, ka sabiedrībai kopumā 
nav zināšanu un izpratnes par zinātnes 
un inovāciju lomu mūsu dzīvē, līdz ar to 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Makroekonomiskajos rādītājos norādīto 
ietekmi, jo aktivitāte tiešā veidā neietekmēs 
eksporta pieaugumu utml., jo tā nav vērsta uz 
lietišķo pētījumu popularizēšanu. 

neuzskatām par lietderīgu sašaurināt 
mērķa grupas. Attiecībā uz iebildumu 
par finansējuma saņēmējiem uzskatām, 
ka šajā aktivitātē, piemērojot atklātu 
projektu iesniegumu atlasi, nav mākslīgi 
jāierobežo potenciālo projektu 
iesniedzēju loku, bet gan jādod iespēja 
iesniegt projektus visiem interesentiem, 
konkursa kārtībā atbilstoši kritērijiem 
izvēloties kvalitatīvākos un efektīvākos 
(ar radošu un inovatīvu pieeju) 
projektus izvirzītā mērķa sasniegšanai. 

Attiecībā uz horizontālo prioritāti 
„Makroekonomiskā stabilitāte” IZM ir 
ņēmusi vērā iebildumu un ierosinām to 
izteikt šādā redakcijā: 

„Pasākums ir vērsts uz zinātnes un 
pētniecības cilvēkresursu potenciāla 
stiprināšanu, kuru zināšanas un pieredzi 
pielietojot efektīvi darbības programmā 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
paredzētajās aktivitātēs, tiks veicināta 
zināšanu ietilpīgas ekonomikas attīstība 
un valsts konkurētspēja”. 

64. 26. rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Zinātniskās institūcijas, 
izglītības iestādes, nevalstiskās un sabiedriskās 
organizācijas, pašvaldības un valsts 
institūcijas. 

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Valsts zinātniskās 
institūcijas: valsts zinātniskie institūti, valsts 
augstskolas un valsts augstskolu zinātniskie 
institūti ; izglītības iestādes, nevalstiskās un 
sabiedriskās organizācijas, pašvaldības un 
valsts institūcijas 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka IZM sniegtajā iebildumā 
kļūdas dēļ ir radušās neprecizitātes, līdz 
ar to IZM atsauc iebildumu, atstājot 
iepriekšējo formulējumu finansējuma 
saņēmējiem: Zinātniskās institūcijas, 
izglītības iestādes, nevalstiskās un 
sabiedriskās organizācijas, pašvaldības 
un valsts institūcijas. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

65. 27. rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas : 
No EUR 17 000 līdz EUR 127 500 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: no EUR 50 000 līdz 
EUR 500 000 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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66. 33. rindkopa 

Aktīvi tiks izmantotas IKT, ka arī informācija 
par pasākuma aktivitātēm tiks publicēta un 
izplatīta caur internetu.  

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Aktīvi tiks veicināta IKT izmantošana zinātnē, 
pētniecībā un inovācijās, veicinot zinātnisko 
institūciju sadarbību, integrāciju un 
starptautisko konkurētspēju. Informācijas 
sabiedrības attīstību nodrošinās pasākumu 
sinerģija ar darbības programmas 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
1.1.3.2.apakšaktivitāti „Informācijas 
tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas 
sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai”.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Papildus ierosinām papildināt 
horizontālās prioritātes „Vienādu 
iespēju nodrošināšana” redakciju ar 
šādu teikumu: 

„Pasākuma aktivitātēs nav paredzēti 
nekādi ierobežojumi dzimuma un 
vienādu iespēju aspektā. Atbilstība 
horizontālajām prioritātēm un 
diskriminācijas (dzimuma, rases, 
etniskās izcelsmes, reliģijas, 
invaliditātes u.c.) nepieļaušana būs 
viens no nosacījumiem potenciālajiem 
projektu ieviesējiem, tādejādi 
nodrošinot vienādu iespēju ievērošanu.” 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

67. 34. rindkopa 

Tā kā liela daļa no pasākuma mērķa grupas ir 
lokalizēta Rīgā vai Rīgas apkārtnē, tiks 
sekmēta Rīgas kā Latvijas izglītības un 
zinātnes centra un kā starptautiskā attīstības 
centra veidošanās. 

 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Pasākuma ietvaros atbalsts tiks sniegts 
starptautiskā vidē konkurētspējīgām 
zinātniskajām institūcijām (finansējuma 
saņēmēju atlases kritērijos tiks paredzēti 
nosacījumi attiecībā uz zinātnisko institūciju 
starptautisko konkurētspēju). Tā kā minētās 
zinātniskās institūcijas galvenokārt ir 
lokalizētas Rīgā, tā rezultātā tiks veicināta 
Rīgas kā galvenā zinātnes attīstības centra valstī 
starptautiskā konkurētspēja. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

68. 35. rindkopa 

Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:  

1. Nodrošināt ES fondu projektu 
iesniegumu atlasi un vērtēšanu; 

IZM 

Veikt precizējumus un izteikt attiecīgos punktus 
šādā redakcijā: 

Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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2. Pieņemt lēmumu par ES fondu 
projekta iesnieguma apstiprināšanu; 

3. Pamatojoties uz ES fondu projekta 
iesniedzēja juridisko statusu, vienoties ar 
ES fondu finansējuma saņēmēju par ES 
fondu projekta īstenošanas nosacījumiem; 

4. Nodrošināt ES fondu projekta 
īstenošanas uzraudzību un kontroli; 

5. Pārbaudīt un apstiprināt ES fondu 
finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumu un sagatavot izdevuma 
deklarāciju; 

6. Sniegt sabiedrībai informāciju un 
nodrošināt publicitāti jautājumos, kas 
saistīti ar aktivitāti. 

1. Piedalīties ES fondu plānošanas 
dokumentu izstrādē; 

2. Izstrādāt ES fondu projektu 
iesniegumu vērt ēšanas kritērijus un 
aktivit āšu/ apakšaktivitāšu īstenošanas 
kārt ību (MK noteikumus);  
3. Nodrošināt ES fondu projektu 
iesniegumu atlasi, vērtēšanu un lēmumu 
pieņemšanu par ES fondu projekta 
iesnieguma apstiprināšanu; 

4. Pamatojoties uz ES fondu projekta 
iesniedzēja juridisko statusu, vienoties ar 
ES fondu finansējuma saņēmēju par ES 
fondu projekta īstenošanas 
nosacījumiem; 

5. Nodrošināt ES fondu ieviešanas 
uzraudzību un kontroli projektu l īmenī; 

6. Pārbaudīt un apstiprināt ES fondu 
finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumus un sagatavot izdevumu 
deklarācijas; 

7. Nodrošināt ES fondu ieviešanas 
uzraudzību aktivit āšu un pasākumu 
līmenī; 

8. Sniegt sabiedrībai informāciju un 
nodrošināt publicitāti ES fondu 
ieviešanas jautājumos (paredzēto 
funkciju un kompetences ietvaros). 

vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

69. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Ieviešanas tabula (Skatīt 
DPP projektu). 

IZM 

Veikt precizējumus 1.1.Pasākuma „Zinātnes un 
pētniecības potenciāla attīstība” Ieviešanas 
tabulā. (Skatīt tabulu zemāk).  

Lūdzam tabulā sadarbības iestādes saīsinājumu 
PIAA aizstāt ar VIAA, jo ar 01.05.2007. tā ir 
mainījusi nosaukumu uz Valsts izglītības 
attīstības aģentūru. Tabulā precizēt 1.1.2. un 
1.1.3.aktivitātei funkciju sadalījumu starp IZM 
un VIAA, paredzot, ka VIAA abos gadījumos 
veiks 3.funkciju: 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Ieviešana 

Aktivit ātes/ apakšaktivitātes 
nr. un nosaukums 

Projektu atlases 
veids 

Starpniek 
institūcija 

/ 
Atbild īgā 
iestāde 

Funkcija
s 

Sadarbība
s iestāde 

Funkcija
s 

Plānotais projektu 
iesniegumu pieņemšanas 

uzsākšanas datums 

1.1.1. Zinātnes un inovāciju 
politikas veidošanas un  
administrat īvās kapacitātes 
stiprin āšana. 

Ierobežota 
projektu 
iesniegumu atlase  

IZM 1. - 3., 
7.,8 

PIAA 4. - 6., 8 2007.gada 4.ceturksnī 

1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste 
zinātnei 

Atklāta projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 
7.,8 

PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 1.ceturksnī 

1.1.3. Motivācijas veicināšana 
zinātniskajai darbībai 

Atklāta projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 
7.,8 

PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 3.ceturksnī 

 

70. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Fiannšu plāns (Skatīt DPP 
projektu). 

IZM 

Veikt precizējumus 1.1.Pasākuma „Zinātnes un 
pētniecības potenciāla attīstība” Finanšu plānā. 
(Skatīt tabulu zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Finanšu plāns 

Gads/Investīciju joma Kopā, 
EUR 

Publiskai
s 

finansēju
ms, EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 
publiskais 

finansējums
, EUR 

Privātai
s 

finansēj
ums 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.1.Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība 

58 823 
529 

58 823 
529 

50 000 
000 8 823 529 0 

2007. 6 858 823 6 858 823 5 830 000 1 028 823 0 

2008. 7 352 941 7 352 941 6 250 000 1 102 941 0 

2009. 7 870 588 7 870 588 6 690 000 1 180 588 0 

2010. 8 394 118 8 394 118 7 135 000 1 259 118 0 

2011. 8 917 647 8 917 647 7 580 000 1 337 647 0 

2012. 9 447 059 9 447 059 8 030 000 1 417 059 0 

2013. 9 982 353 9 982 353 8 485 000 1 497 353 0 

1.1.1. Zinātnes un inovāciju 
politikas veidošanas un 
administrat īvās kapacitātes 
stiprin āšana. 

1 529 412 1 529 412 1 300 000 229 412 0 

2007. 178 329 178 329 151 580 26 749 0 

2008. 191 176 191 176 162 500 28 676 0 

2009. 204 635 204 635 173 940 30 695 0 

2010. 218 247 218 247 185 510 32 737 0 

2011. 231 859 231 859 197 080 34 779 0 

2012. 245 624 245 624 208 780 36 844 0 

2013. 259 541 259 541 220 610 38 931 0 

1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste 
zinātnei 

53 176 
471 

53 176 
471 

45 200 
000 7 976 471 0 
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2007. 9 024 047 9 024 047 7 670 440 930 056 0 

2008. 6 647 059 6 647 059 5 650 000 997 059 0 

2009. 7 115 012 7 115 012 6 047 760 1 067 252 0 

2010. 7 588 282 7 588 282 6 450 040 1 138 242 0 

2011. 8 061 553 8 061 553 6 852 320 1 209 233 0 

2012. 8 540 141 8 540 141 7 259 120 1 281 021 0 

2013. 9 024 047 9 024 047 7 670 440 1 353 607 0 

1.1.3. Motivācijas veicināšana 
zinātniskajai darb ībai 4 117 647 4 117 647 3 500 000 617 647 0 

2007. 480 118 480 118 408 100 72 018 0 

2008. 514 706 514 706 437 500 77 206 0 

2009. 550 941 550 941 468 300 82 641 0 

2010. 587 588 587 588 499 450 88 138 0 

2011. 624 235 624 235 530 600 93 635 0 

2012. 661 294 661 294 562 100 99 194 0 

2013. 698 765 698 765 593 950 104 815 0 
 

71. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Finansējuma 
kategorizācijas tabula (Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Veikt precizējumus 1.1.Pasākuma „Zinātnes un 
pētniecības potenciāla attīstība” Finansējuma 
kategorizācijas tabulā. (Skatīt tabulu zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

35 

Finansējuma kategorizācija 
 

Aktivit ātes/ 
apakšaktivitātes 

nr. 
Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no pasākuma 

finansējuma 

1.1.1.aktivitāte 81 Mehānismi labākas politikas un programmu veidošanai, 
uzraudzībai un novērtēšanai nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmenī, rīcībspējas stiprināšana politiku un programmu 
īstenošanai. 

2,6 % 

1.1.2. aktivitāte 74 Attīstīt humāno potenciālu pētniecības un inovāciju jomā, 
jo īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības 
starpniecību un ar sadarbības pasākumiem universitātēm, 
pētniecības centriem un uzņēmumiem. 

90,4 % 

1.1.3. aktivitāte 74 Attīstīt humāno potenciālu pētniecības un inovāciju jomā, 
jo īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības 
starpniecību un ar sadarbības pasākumiem universitātēm, 
pētniecības centriem un uzņēmumiem. 

7 % 

72. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Uzraudzības rādītāju 
tabula (Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Veikt precizējumus 1.1.Pasākuma „Zinātnes un 
pētniecības potenciāla attīstība” Uzraudzības 
rādītāju tabulā. (Skatīt tabulu zemāk). 

Nav ņemts vērā. 

Vēršam uzmanību uz to, ka iesniegtie 
rādītāji atšķiras no tiem rādītājiem, 
kurus IZM ir iesniedzis vadošajā iestādē 
pēc rādītāju darba grupas sanāksmes. 
Lūdzam informēt vadošo iestādi, vai par 
galīgo rādītāju versiju var uzskatīt 
hronoloģiski jaunāko no iesniegtajiem 
dokumentiem, proti – pēc rādītāju darba 
grupas š.g. 30.martā iesniegtos 
rādītājus, nevis tos rādītājus, kas 
iesniegti DPP komentēšanas laikā. 

Galējā versija ir rādītāju darba grupas 
rezultātā tapusī un FM iesniegtā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

 

Uzraudzības rādītāji 

Rādītājs 
Kvanti-
fik ācija 

2004.gadā 

Kvanti-
fik ācija 

2009.gadā 

Kvanti-
fik ācija 

2013.gad
ā 

Saiknes ar investīciju virzienu 
pamatojums Apr ēķina skaidrojums 
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Iznākuma rādītāji 

Visaptverošs zinātnes un 
inovāciju politikas 
ieviešanas ārējais 
izvērtējums 

0 1 1 Nepieciešamība stiprināt zinātnes 
administratīvo kapacitāti un sniegt 
risinājumus zinātnes, tehnoloģiju un 
inovāciju attīstībai. 

Tiks veikts visaptverošs ārējais izvērtējums, sniedzot objektīvu 
informāciju par pašreizējo attīstības politiku un sagatavojot 
priekšlikumus efektīvas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
attīstības politikas izstrādei un ieviešanai Līdz šim šāds 
izvērtējums Latvijā veikts tikai 1992.gadā. 

Zinātnē un pētniecībā  

nodarbināto zinātnisko 
darbinieku skaits, 
atbilstoši pilna darba laika 
ekvivalentam (PLE) 

 

3324 3624 4324 Nepieciešamība veicināt zinātnes 
attīstību, palielinot zinātnieku un 
zinātnes pētījumu skaitu, ceļot Latvijas 
zinātnes konkurētspēju starptautiskajā 
vidē. 

2004.gadā zinātnē un pētniecībā strādāja 3324 zinātniskie 
darbinieki, atbilstoši PLE. Plānots, ka līdz 2013.gadam zinātnē 
un pētniecībā nodarbināto PLE zinātnisko darbinieku skaits 
pieaugs par 1000 personām. 

Vienam zinātnē un pētniecībā nodarbinātam PLE zinātniskajam 
darbiniekam paredzētais finansējums sastāda 50 000 EUR (vidēji 
10 000-15 000 EUR gadā)  

Īstenoto informatīvo 
pasākumu skaits 

 

4 40 140 Nepieciešamība veidot sabiedrības 
izpratni par zinātnes sasniegumiem un to 
nozīmi, veicināt uzņēmēju interesi par 
zinātnes pētījumu rezultātu komerciālo 
potenciālu 

2005.gadā tika organizētas četras zinātniskās kafejnīcas (katrā 
70-100 apmeklētāji). Plānots līdz 2013.gadam regulāri organizēt 
uz mērķ-auditoriju vērstus dažāda mēroga informatīvus 
pasākumus (20 pasākumi gadā), vienam pasākumam paredzot 
izmaksas vidēji 30 000 EUR  

Rezultāta rādītāji 

Zinātnē un pētniecībā  

nodarbināto PLE 
zinātnisko darbinieku 
skaita pieaugums (% no 
nodarbināto skaita valstī) 

0,33% 0,36% 0,43% Nepieciešamība veicināt zinātnes 
attīstību, palielinot zinātnieku un 
zinātnes pētījumu skaitu, stiprinot 
zinātnes administratīvo kapacitāti, ceļot 
Latvijas zinātnes konkurētspēju 
starptautiskajā vidē. 

Zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita pieaugums plānots 0,1 
% apmērā no nodarbināto skaita valstī 

 

Pētījumu un pētniecības 
projektu skaita pieaugums  

1 Pieaugums 
4 reizes 

Pieaugum
s 10 reizes 

Nepieciešamība veicināt zinātnes 
attīstību, palielinot zinātnes pētījumu 
skaitu, ceļot Latvijas zinātnes 
konkurētspēju starptautiskajā vidē. 

2004.gadā realizēti 20 zinātnes pētījumu projekti (pieņemts par 
vienu vienību). Sniedzot atbalstu zinātnieku grupām, plānots, ka 
līdz 2013.gadam veikto zinātnes pētījumu skaits pieaugs 10 
reizes (200 pētījumi gadā). 

Personu skaita pieaugums, 
kas informēti par zinātnes 
sasniegumiem un to 
nozīmi sabiedrības dzīvē 
(% no kopējā valsts 
iedzīvotāju skaita) 

1% 10% 40% Nepieciešamība veidot sabiedrības 
izpratni par zinātnes sasniegumiem un to 
nozīmi, veicināt uzņēmēju interesi par 
zinātnes pētījumu rezultātu komerciālo 
potenciālu 

Plānots, ka līdz 2013.gadam 40% no Latvijas iedzīvotājiem būs 
informēti par zinātnes sasniegumiem un to nozīmi sabiedrības 
dzīvē  

 

73. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Uzraudzības rādītāju 

Valsts kanceleja 

Nav saprotams pamatojums 1.1.3.aktivitātes 

Ņemts vērā. 

FM organizētās uzraudzības rādītāju 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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tabula (Skatīt DPP projektu). rādītāju noteikšanai. Tā kā šīs aktivitātes 
ieviešanas veids ir APIA, tad uzraudzības 
rādītāju sadaļā nevar norādīt konkrētus projektu 
veidus un tajos iesaistīto personu loku. 

 

izstrādes darba grupas rezultātā IZM ir 
precizējis rādītājus un iesniedzis to FM. 
Atbilstoši darba grupa nolemtajam 
samazināt uzraudzības rādītāju skaitu, 
1.1.3.aktivitātei rādītāji nav noteikti.   

 

74. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Uzraudzības rādītāju 
tabula (Skatīt DPP projektu). 

Valsts kanceleja 

Nepieciešams pilnveidot rezultāta rādītāju 
sadaļu – tajā nevar būt automātiski uzskaitīta 
iznākuma rādītāju vērtība procentuālā izteiksmē 
atšķirībā no iznākuma rādītāju vērtības 
absolūtos skaitļos. 

Ņemts vērā. 

FM organizētās uzraudzības rādītāju 
izstrādes darba grupas rezultātā IZM ir 
precizējis rādītājus un iesniedzis to FM, 
novēršot VK norādīto nepilnību. 

 

Līdztekus vēršam uzmanību uz to, ka 
IZM ir iesniedzis precizētās uzraudzības 
rādītāju versijas, kurās rezultāta rādītāju 
sadaļā iznākuma rādītāju vērtība netiek 
uzrādīta procentuālā izteiksmē no 
iznākuma rādītāju vērtības absolūtos 
skaitļos. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

75. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Uzraudzības rādītāju 
tabula (Skatīt DPP projektu). 

RAPLM 

Precizēt uzraudzības rādītājus (Rīgai 32, citi 
reģioni 17), skaidrot to sasaisti ar 
specifiskajiem projektu atlases kritērijiem. 

Nav ņemts vērā. 

Nav saprotams RAPLM komentārs, 
lūdzu precizēt. 

FM organizētās uzraudzības rādītāju 
izstrādes darba grupas rezultātā IZM ir 
precizējis rādītājus un iesniedzis to FM. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

76. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Uzraudzības rādītāju 
tabula (Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam definēt, pēc kādiem kritērijiem tiks 
noteikti aktīvie zinātnieki, informētie 
iedzīvotāji.   

Ņemts vērā. 

FM organizētās uzraudzības rādītāju 
izstrādes darba grupas rezultātā IZM ir 
precizējis rādītājus un iesniedzis to FM. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

77. 1.1.Pasākuma „Zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstība” Uzraudzības rādītāju 
teritoriālā sadalījuma tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

IZM 

Veikt precizējumus 1.1.Pasākuma „Zinātnes un 
pētniecības potenciāla attīstība” Uzraudzības 
rādītāju teritoriālā sadalījuma tabulā. (Skatīt 
tabulu zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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norādītās tabulas tekstā. 

Šajā kontekstā aicinām skatīt arī 
iepriekšminēto komentāru par 
uzraudzības rādītāju aktualizētajām 
versijām. 

Uzraudzības rādītāju teritori ālais sadalījums  

Rādītājs Plānošanas 
reģions 

Kvantifikācija 
2004.gadā 

Kvantifikāci
ja 2009.gadā 

Kvantifikāci
ja 2013.gadā 

Iznākuma rādītāji 

Visaptverošs zinātnes un 
inovāciju politikas 
ieviešanas ārējais 
izvērtējums 

Rīga 0 1 nacionālas 
nozīmes 
ārējais 
izvērtējums 

1 nacionālas 
nozīmes 
ārējais 
izvērtējums 

Vidzeme 

Kurzeme 

Zemgale 

Latgale 

Zinātnē un pētniecībā  
nodarbināto zinātnisko 
darbinieku skaits, atbilstoši 
pilna darba laika 
ekvivalentam (PLE) 

Rīga 3080 3101 3790 

Vidzeme 22 31 60 

Kurzeme 26 47 98 

Zemgale 166 196 266 

Latgale 30 60 110 

Īstenoto informatīvo 
pasākumu skaits 
 

Rīga 4 20 72 

Vidzeme 0 5 17 

Kurzeme 0 5 17 

Zemgale 0 5 17 

Latgale 0 5 17 

Rezultāta rādītāji 

Zinātnē un pētniecībā  
nodarbināto PLE zinātnisko 
darbinieku skaita 
pieaugums (% no 
nodarbināto skaita reģionā) 

Rīga 0,66% 0,70% 0,77% 

Vidzeme 0,03% 0,04% 0,09% 

Kurzeme 0,03% 0,05% 0,1% 

Zemgale 0,24% 0,27% 0,36% 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

39 

Latgale 0,03% 0,05% 0,11% 

Pētījumu un pētniecības 
projektu pieaugums 

Rīga 1 4 reizes 4 reizes 

Vidzeme 1 4 reizes 4 reizes 

Kurzeme 1 4 reizes 4 reizes 

Zemgale 1 4 reizes 4 reizes 

Latgale 1 4 reizes 4 reizes 

Personu skaita pieaugums, 
kas informēti par zinātnes 
sasniegumiem un to nozīmi 
sabiedrības dzīvē (% no 
kopējā iedzīvotāju skaita 
reģionā) 

Rīga 1% 10% 10% 

Vidzeme 1% 10% 10% 

Kurzeme 1% 10% 10% 

Zemgale 1% 10% 10% 

Latgale 1% 10% 10% 
 

78. 37. rindkopa 

Latvijas galvenais resurss valsts attīstības 
mērķu sasniegšanai ir zināšanas, jaunrade, 
inovācijas un prasme izmantot savas zināšanas 
savu mērķu sasniegšanai, līdz ar to izvēloties 
uz cilvēku centrētu un bāzētu attīstības ceļu. 
Jaunas zināšanas un to racionāla un 
mērķtiecīga izmantošana ir vērtīgākais mūsu 
resurss, lai sasniegtu attīstītajām valstīm 
raksturīgu visas sabiedrības un katra indivīda 
dzīves kvalitāti. Kopienas Stratēģiskās 
vadlīnijas kā vienu no galvenajām prioritātēm 
nosaka uz zināšanām balstītas ekonomikas 
attīstību, ceļot pētniecības un attīstības 
kapacitāti. Savukārt saskaņā ar Latvijas 
Nacionālo Lisabonas stratēģiju zinātnes un 
pētniecības attīstība ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas veicina valsts ekonomisko 
attīstību un konkurētspēju, kā arī ceļ 
sabiedrības labklājību. 

 

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Latvijas galvenais resurss valsts attīstības 
mērķu sasniegšanai ir zināšanas, jaunrade, 
inovācijas un prasme izmantot savas zināšanas 
savu mērķu sasniegšanai, līdz ar to izvēloties uz 
cilvēku potenciālu balstītu att īstības ceļu. 
Jaunas zināšanas un to racionāla un mērķtiecīga 
izmantošana ir vērtīgākais mūsu resurss, lai 
sasniegtu attīstītajām valstīm raksturīgu visas 
sabiedrības un katra indivīda dzīves kvalitāti. 
Kopienas Stratēģiskās vadlīnijas kā vienu no 
galvenajām prioritātēm nosaka uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstību, ceļot pētniecības 
un attīstības kapacitāti. Savukārt saskaņā ar 
Latvijas Nacionālo Lisabonas stratēģiju 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 
būs panākta vienošanās par to galīgo 
redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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zinātnes un pētniecības attīstība ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas veicina valsts 
ekonomisko attīstību un konkurētspēju, kā arī 
ceļ sabiedrības labklājību. Nacionālājā 
attīstības plānā kā risināmie uzdevumi ir 
noteikti augstākās izglītības studiju 
modernizācija, atbalsts maģistra un doktora 
studijām, akadēmiskā personāla 
profesionālās un pētnieciskās kvalifikācijas 
paaugstināšana. 
Pasākuma ietvaros tiks risinātas šādas darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
esošās situācijas un SVID analīzē identificētās 
problēmas (vājās puses): zems dabaszinātnēs, 
tehnoloģijās, inženierzinātnēs un veselības 
aprūpes studiju programmās studējošo 
īpatsvars, zema studentu motivācija turpināt 
augstākā līmeņa studijas maģistra un doktora 
studiju programmās, īpaši zināšanu un 
tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, nepietiekams 
zinātnē un pētniecībā strādājošo skaits un 
attīstībai nelabvēlīga strādājošo vecuma 
struktūra. Pasākums ir vērsts uz augstākās 
izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu. 
Pasākums dos ieguldījumu šādu minētās 
darbības programmas situācijas analīzē 
identificēto problēmu risināšanā: akadēmiskā 
personāla, īpaši profesoru, novecošanās un 
jaunu mācības spēku, kam ir zinātņu doktora 
grāds, trūkums. Sniedzot atbalstu studiju 
programmu un pasniedzēju kvalifikācijas 
pilnveidošanai un palielinot doktorantūras 
studentu skaitu, tiks sagatavoti augstas 
kvalifikācijas speciālisti tautsaimniecībai 
svarīgās nozarēs, piesaistīti jauni cilvēkresursi 
akadēmiskā personāla sastāvā un zinātnes 
sektorā. 

79. 37.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

LDDK 

LDDK vērš uzmanību, ka 1.2. pasākuma 
„Augstākās izglītības attīstība” apraksta ievads 
(37.rindkopa) ir pārkopēts no 1.1. pasākuma 

Ņemts vērā. 

Pasākuma ievads ir precizēts DP 
ietvaros, veicot labojumus atbilstoši EK 
komentāriem. Ja saskaņošanas 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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ievada (3.rindkopa) un neatbilst pasākuma 
saturam. 

sanāksmē būs nolemts neatbalstīt FM 
ierosinājumu svītrot no DPP konkrētas 
pasākumu aprakstu sadaļas - pasākuma 
ievadu, mērķi un sinerģiju, tad IZM 
DPP iekļaus DP ietvaros precizēto 
ievadu.. 

80. 38. rindkopa 

Pasākuma mērķis ir uzlabot augstākās 
izglītības kvalitāti un sagatavot augsta līmeņa 
speciālistus, lai veicinātu zinoša un prasmīga 
darbaspēka sagatavošanu tautsaimniecības 
attīstībai. 

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Pasākuma mērķis ir uzlabot augstākās izglītības 
studiju un programmu kvalitāti, palielināt 
studējošo skaitu maģistra un doktora studijās, 
paaugstināt akadēmiskā personāla profesionālo 
un pētniecisko kvalifikāciju. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 
būs panākta vienošanās par to galīgo 
redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

81. 39. rindkopa 

Pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
aktivitātes ir cieši saistītas ar operacionālās 
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
pasākumu „Inovāciju un zinātnes potenciāla 
attīstība” un „Uzņēmējdarbības veicināšana”, 
veicinot augsta līmeņa speciālistu 
sagatavošanu tautsaimniecības sektoriem, 
augstākās izglītības sasaisti ar pētniecības 
institūtiem un privāto sektoru, tādejādi veicinot 
produktu ar augstāku pievienoto vērtību 
radīšanu. 

 

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
aktivitātes ir cieši saistītas ar darbības 
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
1.1.pasākumu „Zinātne, pētniecība un attīstība” 
un 1.2.pasākumu „Inovācijas”, veicinot augsta 
līmeņa speciālistu sagatavošanu 
tautsaimniecības attīstībai svarīgiem sektoriem, 
augstākās izglītības sasaisti ar pētniecības 
institūtiem un privāto sektoru, tādejādi veicinot 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 
būs panākta vienošanās par to galīgo 
redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

42 

produktu ar augstāku pievienoto vērtību 
radīšanu. Pasākuma aktivitāte „Atbalsts doktora 
un maģistra studiju programmu īstenošanai” 
papildina darbības programmas „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” 1.1.pasākuma „Zinātnes un 
pētniecības potenciāla attīstība” ietvaros 
plānotās aktivitātes, nodrošinot augstas 
kvalifikācijas nozaru speciālistu sagatavošanu, 
veicinot to iesaisti zinātniskajā darbībā, attīstot 
cilvēkkapitālu pētniecības un inovāciju jomā un 
sekmējot zinātniskā potenciāla izaugsmi 
Latvijā.  

82. 39., 40.rindkopa 

Pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
aktivitātes ir cieši saistītas ar operacionālās 
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
pasākumu „Inovāciju un zinātnes potenciāla 
attīstība” un „Uzņēmējdarbības veicināšana”, 
veicinot augsta līmeņa speciālistu 
sagatavošanu tautsaimniecības sektoriem, 
augstākās izglītības sasaisti ar pētniecības 
institūtiem un privāto sektoru, tādejādi veicinot 
produktu ar augstāku pievienoto vērtību 
radīšanu. 

Pasākumā plānotās aktivitātes ir cieši saistītas 
ar operacionālās programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” pasākumu „Augstākās 
izglītības infrastruktūra”, kurā paredzēta to 
augstākās izglītības iestāžu 
rekonstrukcija/modernizācija, telpu 
pielāgošana un aprīkojuma modernizācija, kas 
saņem atbalstu šī pasākuma ietvaros. 

VM 

1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
sinerģijas sadaļu papildināt ar informāciju, ka 
pasākums ir saistīts ar 3.darbības programmas 
1.5.pasākumu „Veselības aprūpes 
infrastruktūra”, nodrošinot veselības aprūpes 
sistēmu ar augsti kvalificētiem speciālistiem. 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka, akceptējot VM 
iebildumu, 1.2.pasākuma sinerģijā ir 
jāmin ne tikai sasaiste ar veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošanas 
pasākumu, bet arī ar visiem pārējiem 3 
DPP un 2 DPP pasākumiem, jo 
1.2.pasākums nodrošina augsti 
kvalificētu speciālistu sagatavošanu 
visās prioritārajās tautsaimniecības 
nozarēs, ne tikai veselības aprūpes 
nozarē. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

83. 39., 40.rindkopa 

(Skatīti iepriekš). 

Valsts kanceleja 

Lūdzam sinerģijas sadaļu papildināt ar 
informāciju par pasākuma saikni ar 
1.1.1.aktivitāti, kā arī pasākuma ietvaros 
plānoto aktivitāšu savstarpējo saistību. 

Ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, precizējot DPP 
aprakstus, ņemt vērā VM iebildumu un 
iesniegt ar VM saskaņotu redakciju. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP jau ir 
iesniegusi precizētus 1.prioritātes 
pasākumu un aktivitāšu aprakstus, 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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norādot sinerģiju ar 1.1.pasākumu 
(skatīt 81.punktā IZM piedāvāto 
redakciju) 

84. 40. rindkopa 

Pasākumā plānotās aktivitātes ir cieši saistītas 
ar operacionālās programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” pasākumu „Augstākās 
izglītības infrastruktūra”, kurā paredzēta to 
augstākās izglītības iestāžu 
rekonstrukcija/modernizācija, telpu 
pielāgošana un aprīkojuma modernizācija, kas 
saņem atbalstu šī pasākuma ietvaros. 

 

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Pasākumā plānotās aktivitātes ir cieši saistītas 
ar darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” aktivitāti „Augstākās izglītības 
iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā 
skaitā, nodrošinot izglītības programmu 
apgūšanas iespējas arī personām ar 
funkcionāliem traucējumiem”, kuras ietvaros 
tiks sniegts atbalsts augstākās izglītības 
institūcijām studiju programmu īstenošanai 
nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošanai un pielāgošanai personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot 
papildinātību šī pasākuma aktivitātēm „Atbalsts 
doktora un maģistra studiju programmu 
īstenošanai” un „Atbalsts augstākās izglītības 
studiju uzlabošanai”.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 
būs panākta vienošanās par to galīgo 
redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

85. 42. rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Palielināt valsts attīstības 
vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un 
radošu cilvēku skaitu – visu izglītības 
tematisko grupu augstākās kvalifikācijas 
speciālistus, īpaši dabaszinātņu, matemātikas, 
informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, 
medicīnas, vides zinātņu un radošo industriju 
jomā, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest 
ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, 

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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produktus un pakalpojumus ar augstu 
pievienoto vērtību, tādējādi veicinot 
tautsaimniecības, radošo industriju un 
izglītības attīstību uz inovāciju pamata. 

Aktivit ātes mērķis: Palielināt visu izglītības 
tematisko grupu augstākās kvalifikācijas 
speciālistu skaitu, īpaši dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, medicīnas, vides zinātņu un 
radošo industriju jomā, kas spējīgi plānot, radīt 
un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas 
produktus un pakalpojumus ar augstu 
pievienoto vērtību, tādējādi veicinot 
tautsaimniecības, radošo industriju un izglītības 
attīstību uz inovāciju pamata. 

būs panākta vienošanās par to galīgo 
redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

86. 42.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Palielināt valsts attīstības 
vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un 
radošu cilvēku skaitu – visu izglītības 
tematisko grupu augstākās kvalifikācijas 
speciālistus, īpaši dabaszinātņu, matemātikas, 
informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, 
medicīnas, vides zinātņu un radošo industriju 
jomā, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest 
ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, 
produktus un pakalpojumus ar augstu 
pievienoto vērtību, tādējādi veicinot 
tautsaimniecības, radošo industriju un 
izglītības attīstību uz inovāciju pamata. 

SM 

Izteikt DPP 42.rindkopu šādā redakcijā: 

„Aktivit ātes mērķis: Palielināt valsts attīstības 
vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un 
radošu cilvēku skaitu – visu izglītības tematisko 
grupu augstākās kvalifikācijas speciālistus, 
īpaši dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, inženierzinātņu, transporta, 
medicīnas, vides zinātņu un radošo industriju 
jomā, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest 
ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, 
produktus un pakalpojumus ar augstu 
pievienoto vērtību, tādējādi veicinot 
tautsaimniecības, radošo industriju un izglītības 
attīstību uz inovāciju pamata”. 

Pamatojums: Aktivitātes mērķa grupā jāiekļauj 
transporta speciālisti, jo inženierzinātnes 
neaptver visu jomu transporta specialitātes. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu aktivitātes aprakstu. 
Skaidrojam, ka minētās aktivitātes 
ietvaros ir paredzēts sniegt atbalstu visu 
jomu transporta speciālistu 
sagatavošanai. Lūdzu skatīt IZM 
precizēto aktivitātes atbalsta veida 
aprakstu (izziņas 87.punkts), kur 
noteikts, ka atbalsts paredzēts doktora 
studijām visās izglītības tematiskajās 
grupās un maģistra studijām 
prioritārajās jomās, kurās ietilpst gan 
inženierzinātnes, gan transporta 
pakalpojumi u.c. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

87. 43. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai attīstītu 
cilvēkkapitālu pētniecības un inovāciju jomā 
un palielinātu augstākās kvalifikācijas 
speciālistu īpatsvaru tautsaimniecībā.  

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts doktora 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 
būs panākta vienošanās par to galīgo 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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studijām visās izglītības tematiskajās grupās un 
maģistra studijām šādās izglītības tematiskajās 
grupās, tematiskajās jomās un programmu 
grupās1: dabaszinātnes, matemātika un 
informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, 
ražošana un būvniecība; lauksaimniecība; 
veselības aprūpe; vides aizsardzība; transporta 
pakalpojumi, māksla (starpdisciplinārās studiju 
programmās), lai palielinātu studējošo skaitu 
maģistra un doktora studiju līmenī un maģistra 
vai doktora grādu ieguvušo skaitu. Problēma 
„zems studējošo īpatsvars un nepietiekams 
studējošo skaits dabaszinātņu, tehnoloģiju, 
medicīnas un veselības aprūpes studiju 
programmās” tiks risināta palielinot maģistru 
skaitu minētajās programmās, savukārt 
problēma „akadēmiskā personāla, īpaši 
profesoru, novecošanās un jaunu mācības spēku 
kam ir zinātņu doktora grāds, trūkums” tiks 
risināta palielinot doktora grādu ieguvušo 
skaitu, kas ļauj tiem pretendēt uz profesoru 
amata vietām un veidot profesoru vai jauno 
zinātnieku grupas.  

redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

88. 43.,50.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai attīstītu 
cilvēkkapitālu pētniecības un inovāciju jomā 
un palielinātu augstākās kvalifikācijas 
speciālistu īpatsvaru tautsaimniecībā. 

Atbalsta veids: Uzlabot augstākās izglītības 
studiju programmu saturu un īstenošanas 
kvalitāti 

FM 

Lūdzam norādīt konkrētas darbības mērķa 
sasniegšanai (kā aktivitāte risinās problēmu). 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu aktivitātes atbalsta 
veida aprakstu (skatīt IZM precizēto 
aprakstu izziņas 87.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

89. 43.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai attīstītu 
cilvēkkapitālu pētniecības un inovāciju jomā 
un palielinātu augstākās kvalifikācijas 
speciālistu īpatsvaru tautsaimniecībā. 

Valsts kanceleja 

Nepieciešams precizēt 1.2.1.aktivitātes atbalsta 
veida aprakstu, jo pašreizējā redakcija nesniedz 
priekšstatu par to, kas aktivitātes ietvaros tiek 
plānots. Līdz ar to nav iespējams izvērtēt, vai šī 
aktivitāte papildina vai dublē 1.2.2. un 
1.2.3.aktivitātes. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu aktivitātes atbalsta 
veida aprakstu (skatīt IZM precizēto 
aprakstu izziņas 87.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
1 Atbilstoši 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.267 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
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90. 43. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai attīstītu 
cilvēkkapitālu pētniecības un inovāciju jomā 
un palielinātu augstākās kvalifikācijas 
speciālistu īpatsvaru tautsaimniecībā. 

RAPLM 

Atbalsta veidā paredzēt instrumentus NAP 
uzdevuma (1.2. (4)) īstenošanai - izstrādāt 
starpdisciplinārās un starp augstskolu 
studiju programmas. 

Ņemts vērā. 

Atbalsts starpdisciplināro studiju 
programmu izstrādei un starp 
augstskolu sadarbības projektiem 
programmu uzlabošanā ir paredzēts 
1.2.2.aktivitātē „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju uzlabošanai” 
(redakciju skatīt izziņas 102.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

91. 43. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai attīstītu 
cilvēkkapitālu pētniecības un inovāciju jomā 
un palielinātu augstākās kvalifikācijas 
speciālistu īpatsvaru tautsaimniecībā. 

RAPLM 

Konkretizēt atbalsta veidu, norādot pasākumus, 
ar kuriem tiks nodrošināta izvirzītā mērķa 
sasniegšana. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu aktivitātes atbalsta 
veida aprakstu (skatīt IZM precizēto 
aprakstu izziņas 87.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

92. 44. rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Kārtējie izdevumi 
(atalgojumi, pabalsti un kompensācijas, 
grāmatu un žurnālu iegāde, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu apmaksa, īre un noma, materiālu, 
energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz 
50 LVL par 1 vienību iegāde, amortizācijas 
izmaksas), izņemot atgūstamo pievienotās 
vērtības nodokli un parādu procentus. 
Subsīdijas un dotācijas (dotācijas pašvaldībām, 
dotācijas iestādēm, organizācijām un 
komersantiem, dotācijas iedzīvotājiem – 
stipendijas, transporta izdevumu 
kompensācijas.): projekta tiešās mērķa grupas 
nodrošinājuma izmaksas; projekta tiešās 
aktivitāšu īstenošanas izmaksas (atbilstoši EP 
un Padomes regulas (EK) Nr.1081/2006 
3.pantā noteiktajām atbalsta jomām; projekta 
netiešās izmaksas, kas noteiktas, pamatojoties 
uz nemainīgu likmi - līdz 20% no tiešajām 
darbības izmaksām, un citas izmaksas 
(piemēram, iepirkuma dokumentu 
sagatavošana un iepirkuma organizēšana, 
audits, attiecināmie nodokļu un nodevu 
maksājumi); amortizācijas izmaksas 

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Attiecināmās izmaksas:  

- projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas 
izmaksas atbilstoši EP un Padomes regulas 
(EK) Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām 
atbalsta jomām (piemēram, atalgojumi, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
stipendijas, transporta izdevumu 
kompensācijas, komandējumu un dienesta 
braucienu izdevumi, pakalpojumu un piegāžu 
apmaksa, telpu un aprīkojuma īre vai noma, 
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 
(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 
procentus;  

-  ar projekta aktivitāšu īstenošanu 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 
būs panākta vienošanās par to galīgo 
redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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amortizējamiem aktīviem: mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai, ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi. Kapitālie izdevumi ne vairāk, kā 
10% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
(kustamie īpašumi (virs 50 LVL), intelektuālie 
īpašumi, pārējie kapitālie izdevumi u.c.), 
izņemot mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 
infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 
iegādes izmaksas. Ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu tieši saistītas izmaksas (kapitālie 
izdevumi), tajā skaitā datoru un 
programmatūras iegāde. 

saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārtām, transporta līdzekļiem, 
infrastruktūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi;  

- ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši 
saistīti kapitālie izdevumi - ne vairāk kā 10% 
no projekta attiecināmajām izmaksām 
(piemēram, kustamie īpašumi, kuru vērtība ir 
virs 50 latiem, telpu remonta izmaksas, 
datoru, serveru iegāde, datu tīklu izbūve un 
tml.), izņemot mēbeļu, iekārtu, 
transportlīdzekļu, infrastruktūras, nekustamā 
īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

- projekta netiešās izmaksas, kas 
noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi - 
līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar projekta 
īstenošanu saistītās izmaksas (piemēram, 
projekta iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi).   

93. 46. rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Augstskolas, kas īsteno 
doktora studiju programmas, kā arī 
augstskolas, kas īsteno maģistra studiju 
programmas šādās izglītības tematiskajās 
grupās un jomās: dabas zinātnes, matemātika 
un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, 
ražošana un būvniecība; veselības aprūpe; 
vides aizsardzība; radošās industrijas (mākslas, 
mūzika, horeogrāfija, deja, restaurācija) vai 
valsts pārvaldes iestādes.  

 

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: augstākās izglītības 
institūcijas, kas īsteno doktora studiju 
programmas, kā arī augstākās izglītības 
institūcijas, kas īsteno maģistra studiju 
programmas šādās izglītības tematiskajās 
grupās, tematiskajās jomās un programmu 
grupās: dabaszinātnes, matemātika un 
informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 
būs panākta vienošanās par to galīgo 
redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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ražošana un būvniecība; lauksaimniecība; 
veselības aprūpe; vides aizsardzība; transporta 
pakalpojumi, māksla (starpdisciplinārās studiju 
programmās). 

94. 46.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Augstskolas, kas īsteno 
doktora studiju programmas, kā arī 
augstskolas, kas īsteno maģistra studiju 
programmas šādās izglītības tematiskajās 
grupās un jomās: dabas zinātnes, matemātika 
un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, 
ražošana un būvniecība; veselības aprūpe; 
vides aizsardzība; radošās industrijas (mākslas, 
mūzika, horeogrāfija, deja, restaurācija) vai 
valsts pārvaldes iestādes. 

KM 

1.2.1. aktivitātes „Atbalsts doktora un maģistra 
studiju programmu īstenošanai” 46. rindkopā 
aiz vārdiem „radošās industrijas” lūdzam svītrot 
paskaidrojošo tekstu iekavās, kas sašaurina 
izpratni par radošo industriju nozarēm. 
Vienlaikus norādām, ka termins „radošās 
industrijas” ir skaidrots Latvijas Nacionālajā 
attīstības plānā 2007.-2013., kā arī Valsts 
kultūrpolitikas vadlīnijās „Nacionāla valsts” 
2006.-2015.gadam. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu finansējuma 
saņēmēju aprakstu (skatīt IZM precizēto 
aprakstu izziņas 93.punktā), piemērojot 
LR normatīvajos aktos noteikto 
tematisko grupu un jomu definējumu, 
lai novērstu iespējamos pārpratumus. 
Izglītības tematiskā joma „Māksla” 
ietver visas minētās jomas izglītības 
programmas - dizainu, vizuāli plastisko 
mākslu, mūziku, audiovizuālo mākslu 
un mēdiju mākslu, skatuves mākslu u.c.  

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

95. 46.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Augstskolas, kas īsteno 
doktora studiju programmas, kā arī 
augstskolas, kas īsteno maģistra studiju 
programmas šādās izglītības tematiskajās 
grupās un jomās: dabas zinātnes, matemātika 
un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, 
ražošana un būvniecība; veselības aprūpe; 
vides aizsardzība; radošās industrijas (mākslas, 
mūzika, horeogrāfija, deja, restaurācija) vai 
valsts pārvaldes iestādes. 

Valsts kanceleja 

Lūdzam sniegt skaidrojumu par 1.2.1.aktivitātē 
norādīto finansējuma saņēmēju grupu „valsts 
pārvaldes iestādes”, ņemot vērā aktivitātes 
mērķi un atbalsta veidu. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu finansējuma 
saņēmēju aprakstu (skatīt IZM precizēto 
aprakstu izziņas 93.punktā), svītrojot 
finansējuma saņēmēju grupā valsts 
pārvaldes iestādes. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

96. 46.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Augstskolas, kas īsteno 
doktora studiju programmas, kā arī 
augstskolas, kas īsteno maģistra studiju 
programmas šādās izglītības tematiskajās 
grupās un jomās: dabas zinātnes, matemātika 
un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, 
ražošana un būvniecība; veselības aprūpe; 
vides aizsardzība; radošās industrijas (mākslas, 
mūzika, horeogrāfija, deja, restaurācija) vai 

VIDM 

Papildināt 46.atkāpi: 

aiz vārdiem „dabas zinātnes” ar vārdiem „un 
vides zinātnes” un  

aiz vārdiem „vides aizsardzība” ar vārdiem „un 
pārvaldība”. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētu finansējuma 
saņēmēju aprakstu (skatīt IZM precizēto 
aprakstu izziņas 93.punktā), piemērojot 
LR normatīvajos aktos noteikto 
tematisko grupu un jomu definējumu, 
lai novērstu iespējamos pārpratumus. 
MK 04.04.2006. noteikumos Nr.267 
„Noteikumi par Latvijas izglītības 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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valsts pārvaldes iestādes. klasifikāciju” ir noteikta  izglītības 
tematiskā joma „Vides aizsardzība”, 
kura ietver šādas izglītības programmu 
kopas: vides zinātnes, vides pārvalde, 
vides aizsardzība un ekspertīze, vide un 
ūdenssaimniecība, līdz ar to nav 
nepieciešams speciāli izdalīt VIDM 
norādītos papildinājumus 

97. 47.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
Līdz 42 500 000 EUR. 

 

IZM 

Vēršam uzmanību, ka valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātajā DPP versijā ir iekļauta aktualitāti 
zaudējusī 2006.gada rudens 
1.2.pasākuma„Augstākās izglītības attīstība”  
redakcija, nevis pēc 2006.gada decembra 
sabiedriskās apspriešanas IZM precizētā un FM 
nosūtītā redakcija. Lūdzam veikt precizējumus 
1.2.pasākuma tekstā un izteikt attiecīgos 
punktus šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās 
izmaksas: no 30 000 EUR līdz  30 000 000 
EUR 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka IZM 
norādītā rindkopas redakcija neatbilst 
tai redakcijai, kas ir iesniegta vadošajā 
iestādē š.g. 22.decembrī pēc atbilstošo 
pasākumu aprakstu sabiedriskās 
apspriešanas. 

Līdztekus aicinām IZM, iesniedzot 
precizētos DPP aprakstus pēc tam, kad 
būs panākta vienošanās par to galīgo 
redakciju, iesniegt attiecīgos 
precizējumus arī norādītās rindkopas 
tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

98. 47.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
Līdz 42 500 000 EUR. 

FM 

Lūdzam izvērtēt iespēju norādīt projekta 
minimālās izmaksas. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētas projekta minimālās 
un maksimālās izmaksas (skatīt IZM 
precizēto aprakstu izziņas 97.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

99. 47.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
Līdz 42 500 000 EUR. 

Valsts kanceleja 

1.2.1.aktivitātes aprakstā nepieciešams precizēt 
projekta minimālās un maksimālās izmaksas, 
norādot gan minimālo, gan maksimālo slieksni. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētas projekta minimālās 
un maksimālās izmaksas (skatīt IZM 
precizēto aprakstu izziņas 97.punktā) 

 

 

Līdztekus vēršam Valsts kancelejas 
uzmanību uz to, ka projektu mināmālo 
un maksimālo izmaksu norādīšana ir 
atbildīgās iestādes ziņā, proti, atbildīgā 
iestāde var izvēlēties, vai norādīt 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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minimālo/maksimālo izmaksu 
sliekšņus, vai nē. 

100. 48. rindkopa 

1.2.2.aktivitāte. Atbalsts augstākās izglītības 
studiju programmu uzlabošanai. 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

1.2.2.aktivitāte. Atbalsts augstākās izglītības 
studiju uzlabošanai. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

101. 48., 67., 68., 75., 82., 89., 90., 114., 115., 123., 
130., 131., 138., 145. yn 152.rindkopa. 

(Skatīt DPP projektu). 

FM 

Aicinām saskaņot (apakš)aktivitātes nosaukumu 
ar DP norādīto. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētos nosaukumus un tie 
ir saskaņoti ar DP, kad tika veikta DP 
precizēšana atbilstoši š.g. aprīlī noslēgto 
sarunu ar EK rezultātiem, veicot 
labojumus pašā DP 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

102. 49.,50.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Uzlabot studiju programmu 
saturu un īstenošanas kvalitāti dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, medicīnas, vides zinātņu un 
citos tautsaimniecības attīstībai prioritāros 
virzienos, modernizējot studiju resursus, 
tuvinot studējošo profesionālo zināšanu un 
prasmju apguvi praktiskajiem nozares darbības 
apstākļiem, uzlabojot sadarbību ar darba 
devējiem un profesionālajām organizācijām, 
veicinot uzņēmējdarbības un inovāciju kursu 
izstrādi un iekļaušanu speciālistu 
sagatavošanas programmās, kā arī stiprināt 
studiju darba saikni ar tautsaimniecības 
attiecīgās nozares uzņēmumiem 
(komercsabiedrībām), nodrošināt profesionālo 
studiju programmu satura un uzdevumu 
atbilstību darba tirgus vajadzībām, topošo 
profesionāļu sagatavošanu īstenojot kopā ar 
uzņēmumu speciālistiem autentiskā nozares 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

1.2.2.1.apakšaktivitāte.  Studiju programmu 
satura un īstenošanas uzlabošana un 
akadēmiskā personāla kompetences 
pilnveidošana. 

Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot studiju 
programmu saturu un atbilstību 
tautsaimniecības vajadzībām, izstrādāt jaunas 
studiju programmas un kursus un pilnveidot 
akadēmiskā personāla kvalifikāciju. 

Atbalsta veids: Paredzēts uzlabot studiju 
programmu saturu sadarbībā ar darba devējiem, 
izstrādāt jaunas studiju programmas un kursus, 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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vidē. 

Atbalsta veids: Uzlabot augstākās izglītības 
studiju programmu saturu un īstenošanas 
kvalitāti  

īpaši starpdisciplinārās nozarēs augstākajā 
studiju līmenī un koledžas līmenī2 un 
starpaugstskolu sadarbības projektiem 
programmu uzlabošanai, tajā skaitā sniedzot 
atbalstu Rīgas augstākās izglītības institūciju 
fili āļu integrēšanai reģionālājās augstskolās vai 
koledžās, vai jaunu koledžu izveidei reģionos. 
Uzlabot studiju kvalitāti, attīstot un ieviešot 
inovatīvu pieredzi, tajā skaitā, piesaistot 
ārvalstu pasniedzējus, attīstot e-studiju 
risinājumus, modernizējot un palielinot studiju 
intelektuālos resursus, kā arī stiprinot studiju 
darba (prakses ietvaros) saikni nozares 
uzņēmumiem un pilnveidot akadēmiskā 
personāla kvalifikāciju, tajā skaitā, koledžu 
pasniedzējiem, un atbalsta pasākumi, lai 
novērstu speciālistu trūkumu tautsaimniecībai 
prioritāros3 sektoros. Darbaspēka prasmju un 
iemaņu neatbilstība darba tirgus prasībām tiks 
risināta uzlabojot studiju programmas un kursus 
sadarbībā ar darba devējiem, konkurētspējīgām 
zinātniskās pētniecības institūcijām un 
uzņēmumiem. Problēma „zems studējošo 
īpatsvars un nepietiekams studējošo skaits 
dabaszinātņu, tehnoloģiju, medicīnas un 
veselības aprūpes studiju programmās 
augstākajā profesionālajā izglītībā” tiks risināta, 
modernizējot šīs programmas sadarbībā ar 
darba devējiem, tādejādi vairojot to prestižu un 
pievilcību. 

103. 49.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Uzlabot studiju programmu 
saturu un īstenošanas kvalitāti dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, medicīnas, vides zinātņu un 
citos tautsaimniecības attīstībai prioritāros 
virzienos, modernizējot studiju resursus, 
tuvinot studējošo profesionālo zināšanu un 
prasmju apguvi praktiskajiem nozares darbības 

KM 

1.2.2. aktivitātes mērķi 49. rindkopā lūdzam 
papildināt ar vārdiem „radošo industriju” pēc 
vārdiem „vides zinātņu”. 

Daļēji ņemts vērā 

Paredzēts, ka  tautsaimniecības attīstībai 
prioritārie sektori tiks noteikti MK 
noteikumos par aktivitātes ieviešanu 
(skatīt izziņas 102.punktā piedāvāto 
redakciju). Tā kā aktivitātē ir paredzēti 
vairāki projektu atlases konkursi, 
uzskatām, ka prioritāro sektoru 
noteikšana MK noteikumos būtu 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
2 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras tiek īstenotas augstākās izglītības institūcijās un kuru ilgums 2-3 gadi. 
3 Tautsaimniecības attīstībai prioritārie sektori tiks definēti saistībā ar investīciju virzieniem un darba tirgus pieprasījumu Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu. 
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apstākļiem, uzlabojot sadarbību ar darba 
devējiem un profesionālajām organizācijām, 
veicinot uzņēmējdarbības un inovāciju kursu 
izstrādi un iekļaušanu speciālistu 
sagatavošanas programmās, kā arī stiprināt 
studiju darba saikni ar tautsaimniecības 
attiecīgās nozares uzņēmumiem 
(komercsabiedrībām), nodrošināt profesionālo 
studiju programmu satura un uzdevumu 
atbilstību darba tirgus vajadzībām, topošo 
profesionāļu sagatavošanu īstenojot kopā ar 
uzņēmumu speciālistiem autentiskā nozares 
vidē. 

efektīvāks mehānisms izvirzītā mērķa 
sasniegšanai. KM iebildums tiks 
izvērtēts MK noteikumu izstrādes laikā. 

104. 49.,50.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Uzlabot studiju programmu 
saturu un īstenošanas kvalitāti dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, medicīnas, vides zinātņu un 
citos tautsaimniecības attīstībai prioritāros 
virzienos, modernizējot studiju resursus, 
tuvinot studējošo profesionālo zināšanu un 
prasmju apguvi praktiskajiem nozares darbības 
apstākļiem, uzlabojot sadarbību ar darba 
devējiem un profesionālajām organizācijām, 
veicinot uzņēmējdarbības un inovāciju kursu 
izstrādi un iekļaušanu speciālistu 
sagatavošanas programmās, kā arī stiprināt 
studiju darba saikni ar tautsaimniecības 
attiecīgās nozares uzņēmumiem 
(komercsabiedrībām), nodrošināt profesionālo 
studiju programmu satura un uzdevumu 
atbilstību darba tirgus vajadzībām, topošo 
profesionāļu sagatavošanu īstenojot kopā ar 
uzņēmumu speciālistiem autentiskā nozares 
vidē. 

Atbalsta veids: Uzlabot augstākās izglītības 
studiju programmu saturu un īstenošanas 
kvalitāti. 

RAPLM 

Ierosinām mērķa un atbalsta veida 
formulējumus mainīt vietām, jo mērķis ir 
plašāks, nekā atbalsta veids. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizēto aktivitātes aprakstu, 
samērojot mērķa un atbalsta veida 
formulējumu (skatīt izziņas 102.punktā 
piedāvāto redakciju) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

105. 50.rindkopa 

Atbalsta veids: Uzlabot augstākās izglītības 
studiju programmu saturu un īstenošanas 

RAPLM 

Konkretizēt atbalsta veidu, norādot konkrētus 
pasākumus, caur kuriem tiks nodrošināta 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizēto aktivitātes aprakstu, 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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kvalitāti izvirzītā mērķa sasniegšana (uzlabots studiju 
programmu saturs un īstenošanas kvalitāte, 
modernizēti studiju resursi, uzlabota sadarbība 
ar darba devējiem un profesionālajām 
organizācijām, veicināta uzņēmējdarbības un 
inovācijas kursu izstrāde) 

konkretizējot atbalsta veidu (skatīt 
izziņas 102.punktā piedāvāto redakciju) 

106. 51. rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Kārtējie izdevumi 
(atalgojumi, pabalsti un kompensācijas, 
grāmatu un žurnālu iegāde, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu apmaksa, īre un noma, materiālu, 
energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz 
50 LVL par 1 vienību iegāde, amortizācijas 
izmaksas), izņemot atgūstamo pievienotās 
vērtības nodokli un parādu procentus. 
Subsīdijas un dotācijas (dotācijas pašvaldībām, 
dotācijas iestādēm, organizācijām un 
komersantiem, dotācijas iedzīvotājiem – 
stipendijas, transporta izdevumu 
kompensācijas.): projekta tiešās mērķa grupas 
nodrošinājuma izmaksas; projekta tiešās 
aktivitāšu īstenošanas izmaksas (atbilstoši EP 
un Padomes regulas (EK) Nr.1081/2006 
3.pantā noteiktajām atbalsta jomām; projekta 
netiešās izmaksas, kas noteiktas, pamatojoties 
uz nemainīgu likmi - līdz 20% no tiešajām 
darbības izmaksām, un citas izmaksas 
(piemēram, iepirkuma dokumentu 
sagatavošana un iepirkuma organizēšana, 
audits, attiecināmie nodokļu un nodevu 
maksājumi); amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem: mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai, ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi. Kapitālie izdevumi ne vairāk, kā 
10% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
(kustamie īpašumi (virs 50 LVL), intelektuālie 
īpašumi, pārējie kapitālie izdevumi u.c.), 
izņemot mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 
infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

Attiecināmās izmaksas:  

- projekta tiešās aktivitāšu 
īstenošanas izmaksas atbilstoši EP un 
Padomes regulas (EK) Nr.1081/2006 
3.pantā noteiktajām atbalsta jomām 
(piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
stipendijas, transporta izdevumu 
kompensācijas, komandējumu un dienesta 
braucienu izdevumi, pakalpojumu un 
piegāžu apmaksa, telpu un aprīkojuma īre 
vai noma, materiālu, energoresursu, ūdens 
un inventāra vērt ībā līdz Ls 50 par 1 
vienību iegāde, intelektuālo resursu vai to 
lietošanas tiesību (licenču) iegāde un tml.), 
izņemot atgūstamo pievienotās vērt ības 
nodokli un parādu procentus;  

-  ar projekta aktivit āšu īstenošanu 
saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārt ām, transporta līdzekļiem, 
infrastrukt ūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi;  

- ar projekta aktivit āšu īstenošanu 
tieši saistīti kapit ālie izdevumi - ne vairāk 
kā 10% no projekta attiecināmajām 
izmaksām (piemēram, kustamie īpašumi, 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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iegādes izmaksas. Ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu tieši saistītas izmaksas (kapitālie 
izdevumi), tajā skaitā datoru un 
programmatūras iegāde. 

 

kuru v ērt ība ir virs 50 latiem, telpu 
remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportl īdzekļu, infrastrukt ūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes 
izmaksas;  

- projekta netiešās izmaksas, kas 
noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi 
- līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar 
projekta īstenošanu saistītās izmaksas 
(piemēram, projekta iesnieguma 
sagatavošana, iepirkuma dokumentu 
sagatavošana un iepirkuma organizēšana, 
audits, attiecināmie nodokļu un nodevu 
maksājumi).   

107. 52.-54. rindkopa 

Mērķa grupas: Augstākās izglītības 
institūcijas, akadēmiskais personāls, augstākās 
izglītības studiju  programmu studenti, darba 
devēji un profesionālās organizācijas.  

Finansējuma saņēmēji: Augstākās izglītības 
institūcijas, valsts pārvaldes iestādes. 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 50 000 EUR līdz 500 000 EUR. 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

Mērķa grupas: Augstākās izglītības institūcijas, 
akadēmiskais personāls, augstākās izglītības 
programmu studenti, darba devēji un 
profesionālās organizācijas.  

Finansējuma saņēmēji: Augstākās izglītības 
institūcijas partnerībā ar darba devējiem. 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 50 000 EUR līdz 
500 000 EUR 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

108. 52.rindkopa 

Mērķa grupas: Augstākās izglītības 
institūcijas, akadēmiskais personāls, augstākās 
izglītības studiju  programmu studenti, darba 
devēji un profesionālās organizācijas.  

 

LDDK 

LDDK uzskata, ka 1.2.2. aktivitātes mērķa 
grupu (52.rindkopa) ir jāpapildina ar nozaru 
asociācijām (52.), jo aktivitātes mērķī jau ir 
uzsvērta nepieciešamība tuvināt studējošo 
profesionālo zināšanu un prasmju apguvi 
praktiskajiem nozares darbības apstākļiem un 

Ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka mērķa grupā minētie 
„darba devēji un profesionālās 
organizācijas” mūsuprāt jau ietver 
terminu „nozaru asociācijas” un tas ir 
pietiekami plaši formulēts, lai 
nodrošinātu jebkāda veida darba devēju 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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stiprināt studiju darba saikni ar tautsaimniecības 
attiecīgās nozares uzņēmumiem. 

un tautsaimniecības nozaru 
pārstāvniecību iesaistīšanos aktivitātes 
īstenošanā.    

109. 53.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Augstākās izglītības 
institūcijas, valsts pārvaldes iestādes. 

RAPLM 

Lūdzam precizēt finansējuma saņēmēju loku, 
skaidrojot kāpēc valsts pārvaldes iestādes 
iekļautas kā finansējuma saņēmēji.  

Ņemts vērā. 

Valsts pārvaldes iestādes ir svītrotas no 
finansējuma saņēmēju loka (skatīt 
izziņas 107.punktā IZM piedāvāto 
redakciju) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

110. 55.-57. rindkopa 

1.2.3.aktivitāte. Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana.  

Aktivit ātes mērķis: Nodrošināt augstākās 
izglītības institūciju, t.sk., koledžu, 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides iespējas, lai 
akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilstu 
jaunajām izglītības un darba tirgus prasībām.  

Atbalsta veids: Augstākās izglītības kvalitātes 
paaugstināšana uzlabojot akadēmiskā 
personāla kvalifikāciju, t.sk., saistībā ar 
inovācijām un uz zināšanām balstītu 
ekonomiku.  

 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

1.2.2.2.apakšaktivitāte. Boloņas procesa4 
principu ieviešana augstākajā izglītībā. 

Apakšaktivit ātes mērķis: Pāreja uz studiju 
rezultātos balstītu augstākās izglītības 
programmu sistēmu, saskaņojot studiju 
rezultātus ar kvalifik āciju sistēmu 
augstākajā izglītībā un Eiropas kvalifikāciju 
ietvaru. 
Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts 
kvalifik āciju ietvara sistēmas izstrādei un 
ieviešanai augstākajā izglītībā, studiju 
programmu pārstr ādāšanai un studiju 
rezultātu formul ēšanai saskaņā ar Eiropas 
kvalifik āciju ietvaru, rezultātu vērt ēšanas 
metodikas izstrādei studiju programmu, 
moduļu un kursu līmenī, šim mērķim 
atbalstot ārvalstu ekspertu piesaisti un 
akadēmiskā personāla apmācību. 
Apakšaktivit ātes ietvaros atbalsts tiks sniegts 
arī augstākās izglītības institūciju iekšējās 
kvalit ātes sistēmu izstrādei un ārējās 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
4 Boloņas process ir starpvaldību process, kura mērķis ir Eiropas augstākās izglītības telpas veidošana, lai veicinātu pilsoņu nodarbinātību un mobilitāti, kā arī palielinātu Eiropas augstākās izglītības 
konkurētspēju pasaulē. Sīkāk skatīt http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
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kvalit ātes vērt ēšanas sistēmas pilnveidei, 
īpaši doktora studiju programmu vērt ēšanai. 

111. 57.rindkopa 

Atbalsta veids: Augstākās izglītības kvalitātes 
paaugstināšana uzlabojot akadēmiskā 
personāla kvalifikāciju, t.sk., saistībā ar 
inovācijām un uz zināšanām balstītu 
ekonomiku. 

RAPLM 

Konkretizēt atbalsta veidu, norādot konkrētus 
pasākumus, caur kuriem tiks nodrošināta 
izvirzītā mērķa sasniegšana. 

Ņemts vērā. 

Studiju programmu uzlabošanas 
aktivitāte ir apvienota ar akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas celšanas 
aktivitāti vienā kopējā aktivitātē un tai 
ir precizēts atbalsta veids (skatīt IZM 
piedāvāto redakciju izziņas 102.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

112. 57.rindkopa 

Atbalsta veids: Augstākās izglītības kvalitātes 
paaugstināšana uzlabojot akadēmiskā 
personāla kvalifikāciju, t.sk., saistībā ar 
inovācijām un uz zināšanām balstītu 
ekonomiku. 

RAPLM 

Jākonkretizē nozares, kurās paredzēta 
akadēmiskā personālā kvalifikācijas celšana. 

Ņemts vērā. 

Studiju programmu uzlabošanas 
aktivitāte ir apvienota ar akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas celšanas 
aktivitāti vienā kopējā aktivitātē un 
minētās aktivitātē tautsaimniecības 
attīstībai prioritārās nozares tiks 
noteiktas MK noteikumos par 
aktivitātes ieviešanu (lūdzu skatīt 
103.izziņas punktā sniegto 
skaidrojumu) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

113. 58. rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Kārtējie izdevumi 
(atalgojumi, pabalsti un kompensācijas, 
grāmatu un žurnālu iegāde, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu apmaksa, īre un noma, materiālu, 
energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz 
50 LVL par 1 vienību iegāde, amortizācijas 
izmaksas), izņemot atgūstamo pievienotās 
vērtības nodokli un parādu procentus. 
Subsīdijas un dotācijas (dotācijas pašvaldībām, 
dotācijas iestādēm, organizācijām un 
komersantiem, dotācijas iedzīvotājiem – 
stipendijas, transporta izdevumu 
kompensācijas.): projekta tiešās mērķa grupas 
nodrošinājuma izmaksas; projekta tiešās 
aktivitāšu īstenošanas izmaksas (atbilstoši EP 
un Padomes regulas (EK) Nr.1081/2006 
3.pantā noteiktajām atbalsta jomām; projekta 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

Attiecināmās izmaksas:  

- projekta tiešās aktivitāšu 
īstenošanas izmaksas atbilstoši EP un 
Padomes regulas (EK) Nr.1081/2006 
3.pantā noteiktajām atbalsta jomām 
(piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu 
izdevumi, pakalpojumu un piegāžu 
apmaksa, telpu un aprīkojuma īre vai 
noma, materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra vērt ībā līdz Ls 50 par 1 vienību 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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netiešās izmaksas, kas noteiktas, pamatojoties 
uz nemainīgu likmi - līdz 20% no tiešajām 
darbības izmaksām, un citas izmaksas 
(piemēram, iepirkuma dokumentu 
sagatavošana un iepirkuma organizēšana, 
audits, attiecināmie nodokļu un nodevu 
maksājumi); amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem: mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai, ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi. Kapitālie izdevumi ne vairāk, kā 
10% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
(kustamie īpašumi (virs 50 LVL), intelektuālie 
īpašumi, pārējie kapitālie izdevumi u.c.), 
izņemot mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 
infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 
iegādes izmaksas. Ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu tieši saistītas izmaksas (kapitālie 
izdevumi), tajā skaitā datoru un 
programmatūras iegāde. 

iegāde, intelektuālo resursu vai to 
lietošanas tiesību (licenču) iegāde un tml.), 
izņemot atgūstamo pievienotās vērt ības 
nodokli un parādu procentus;  

-  ar projekta aktivit āšu īstenošanu 
saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārt ām, transporta līdzekļiem, 
infrastrukt ūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi;  

- ar projekta aktivit āšu īstenošanu 
tieši saistīti kapit ālie izdevumi - ne vairāk 
kā 10% no projekta attiecināmajām 
izmaksām (piemēram, kustamie īpašumi, 
kuru v ērt ība ir virs 50 latiem, telpu 
remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportl īdzekļu, infrastrukt ūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes 
izmaksas;  

- projekta netiešās izmaksas, kas 
noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi 
- līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar 
projekta īstenošanu saistītās izmaksas 
(piemēram, projekta iesnieguma 
sagatavošana, iepirkuma dokumentu 
sagatavošana un iepirkuma organizēšana, 
audits, attiecināmie nodokļu un nodevu 
maksājumi).   

114. 59.-61 rindkopa 

Mērķa grupas: Augstākās izglītības institūciju, 
t.sk., koledžu, akadēmiskais personāls, darba 
devēji un profesionālās organizācijas. 

Finansējuma saņēmēji:  Augstākās izglītības 
institūcijas vai valsts pārvaldes iestādes, vai 
augstākās izglītības institūcijas un valsts 
pārvaldes iestādes partnerībā ar darba devējiem 
un (vai) profesionālajām organizācijām, un 
(vai) uzņēmumu apmācības centriem 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

Mērķa grupas: Augstākās izglītības institūcijas, 
par augstāko izglītību atbildīgās valsts 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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(komercsabiedrībām). 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 42 500 EUR līdz 170 000 EUR. 
Ierobežojumi projekta iesniedzējam augstākās 
izglītības institūcija vai valsts pārvaldes 
iestāde akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanai vienā programmu tematiskajā 
grupā var pieteikt tikai vienu projektu.  

institūcijas un akadēmiskais personāls 

Finansējuma saņēmējs: augstākās izglītības 
institūcijas. 

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās 
izmaksas: projekts par visu apakšaktivitātei 
paredzēto finansējumu. 

115. 59.rindkopa 

Mērķa grupas: Augstākās izglītības institūciju, 
t.sk., koledžu, akadēmiskais personāls, darba 
devēji un profesionālās organizācijas. 

FM 

Aicinām svītrot vārdus „darba devēji un 
profesionālās organizācijas”, ņemot vērā to, ka 
aktivitātes mērķis ir akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas celšana. 

Ņemts vērā. 

Redakcija precizēta, akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas celšanas 
aktivitāti apvienojot vienā kopējā 
aktivitātē ar studiju programmu 
uzlabošanas aktivitāti (skatīt IZM 
piedāvāto redakciju izziņas 107.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

116. 60.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji:  Augstākās izglītības 
institūcijas vai valsts pārvaldes iestādes, vai 
augstākās izglītības institūcijas un valsts 
pārvaldes iestādes partnerībā ar darba devējiem 
un (vai) profesionālajām organizācijām, un 
(vai) uzņēmumu apmācības centriem 
(komercsabiedrībām) 

Valsts kanceleja 

Lūdzam redakcionāli precizēt 1.2.3.aktivitātes 
finansējuma saņēmēju aprakstu, novēršot 
dublēšanos tekstā. 

Ņemts vērā. 

Redakcija precizēta, akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas celšanas 
aktivitāti apvienojot vienā kopējā 
aktivitātē ar studiju programmu 
uzlabošanas aktivitāti (skatīt IZM 
piedāvāto redakciju izziņas 107.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

117. 61.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 42 500 EUR līdz 170 000 EUR. 
Ierobežojumi projekta iesniedzējam augstākās 
izglītības institūcija vai valsts pārvaldes 
iestāde akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanai vienā programmu tematiskajā 
grupā var pieteikt tikai vienu projektu. 

FM 

Lūdzam svītrot iesniedzēja atbilstības kritēriju 
(ierobežojums, kas liedz vienam iesniedzējam 
iesniegt vairāk, nekā vienu projektu), jo atlases 
kritēriji ir iek ļaujami projektu iesniegumu 
atlases konkursa dokumentācijā. 

Ņemts vērā. 

Redakcija precizēta (skatīt IZM 
piedāvāto redakciju izziņas 107.punktā) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

118. 62., 63.rindkopa 

Saskaņa ar horizontālajām priorit ātēm 
Teritorijas līdzsvarota attīstība 

Pasākuma ietvaros atbalsts virzīts studiju 
programmu uzlabošanai un speciālistu, kuri 
spēj radīt produktus ar augstu pievienoto 
vērtību, sagatavošanai tautsaimniecības 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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attīstībai prioritāros virzienos. Augsti 
kvalificētu speciālistu sagatavošanas viens no 
nosacījumiem ir akadēmiskā personāla 
vispusīga, izglītības un darba tirgus prasībām 
atbilstoša profesionālā pilnveide, kas tiek 
paredzēta pasākuma ietvaros. Atbalsta 
saņemšanas nosacījumi ietver labumsaņēmēju 
– studējošo, akadēmisko/ zinātnisko grādu 
ieguvušo, kā arī akadēmiskā personāla – skaitu 
un partneru iesaisti projektu izstrādē un 
īstenošanā. 

Visiem reģioniem un izglītības iestādēm tiek 
piemērotas vienādas struktūrfonda 
līdzfinansējuma likmes. 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

Pasākums veicinās policentrisku attīstību 
augstākajā izglītībā. Teritorijas līdzsvarota 
attīstība tiks nodrošināta, sniedzot atbalstu 
augstākās izglītības iestādēm nacionālas, 
reģionālas un, atsevišķos gadījumos, arī novadu 
nozīmes attīstības centros un lauku teritorijās. 
Projektu atlases kritēriji nodrošinās atbalsta 
koncentrēšanu prioritārajām studiju jomām 
konkurētspējīgās izglītības iestādēs, akcentējot 
Rīgas, kā starptautiska zinātnes centra 
konkurētspējas palielināšanu un projektiem, 
kuri demonstrēs sasaisti ar ERAF investīcijām, 
kā arī projektu specifiskajos atlases kritērijos 
ietverot papildus atbalstu reģionālajām 
augstākās izglītības institūcijām. 

Visiem reģioniem un finansējuma saņēmējiem 
tiek piemērotas vienādas līdzfinansējuma 
likmes. 

Makroekonomiskā stabilitāte 

Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz 
makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, 
tomēr pasākumā plānotās aktivitātes dos 
ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes 
veicināšanā. Pasākuma aktivitātes ir vērstas uz 
augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanu un 
augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu. 
Atbalsts tiks sniegts produktīvām nozarēm, kas 
vidējā un ilgā termiņā nodrošinās ieguldījumus 
ekonomikā, jo prioritārā kārtā tiks atbalstītas 
tautsaimniecībai nozīmīgas nozares - 
dabaszinātnes, informācijas tehnoloģijas, 
inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, vides 
aizsardzība u.c.). Tāpat augsta līmeņa 
profesionāļu sagatavošana, kas spējīgi plānot, 
radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas 
produktus un produktus un pakalpojumus ar 
augstu pievienoto vērtību, veicinās 
tautsaimniecības attīstību un inovāciju pamata 
un radošo industriju attīstību. Vairāku aktivitāšu 
ietvaros plānota lielāka uzņēmēju un nozares 
speciālistu piesaiste mācību un prakses procesā, 

IZM lūdz horizontālo prioritāti 
„Teritorijas līdzsvarota attīstība” izteikt 
šādā redakcijā:  

„Pasākums kopumā veicinās 
policentrisku attīstību augstākajā 
izglītībā un dos ieguldījumu reģionu 
konkurētspējas paaugstināšanā, 
uzlabojot kvalificētu speciālistu 
sagatavošanu reģionu un visas valsts 
vajadzībām un veicinot darba spēka 
pārstrukturēšanos. Atbalsts būs 
pieejams konkurētspējīgām augstākās 
izglītības institūcijām (universitātēm, 
augstskolām, koledžām) nacionālas, 
reģionālas un, atsevišķos gadījumos, arī 
novadu nozīmes attīstības centros visos 
plānošanas reģionos. Projektu atlases 
kritēriji nodrošinās atbalsta 
koncentrēšanu prioritārajām studiju 
jomām konkurētspējīgās izglītības 
iestādēs un projektiem, kuri demonstrēs 
sasaisti ar ERAF investīcijām. Lai 
nodrošinātu augstākās izglītības 
pieejamību un augsti kvalificētu 
speciālistu sagatavošanu reģionos, 
pasākumā atbalsts tiks paredzēts arī 
Rīgas augstākās izglītības institūciju 
fili āļu integrēšanai reģionālajās 
augstskolās, kā arī jaunu koledžu 
izveidei reģionos. Visiem reģioniem un 
finansējuma saņēmējiem tiks 
piemērotas vienādas struktūrfonda 
līdzfinansējuma likmes.  Īstenojot 
atbalsta aktivitāti maģistra un doktora 
studiju programmu īstenošanai, 
reģionam paredzētais finanšu atbalsts 
tiks noteikts, ievērojot studējošo skaitu 
prioritārajās studiju jomās, teritoriju 
attīstības indeksu un studiju programmu 
atbilstību reģiona ekonomiskās 
attīstības tendencēm.” 

IZM lūdz horizontālo prioritāti 
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kas veicinās sadarbības attīstību starp 
izglītotājiem un darba devējiem.  

Vienādas iespējas 

Pasākums dos ieguldījumu vienādu iespēju 
nodrošināšanu, piemēram, pasākuma 1.2.2. 
apakšaktivitātē projektu specifiskajos atlases 
kritērijos ietverot papildus atbalstu projektiem, 
kuros paredzēts veidot e-risinājumus un uzlabot 
studiju pieejamību personām ar funkcionāliem 
traucējumiem. Lai mazinātu dzimumu 
stereotipus un veicinātu dzimumu līdzsvaru 
nodarbinātajiem zinātnē, īpaši dabas 
dabaszinātnēs un tehnoloģijās, projektu 
atbilstības kritērijos tiks ietverts nosacījums par 
vienādām iespējām studiju pieejamībā.   

Ilgtspējīga attīstība 

Pasākums sniegs pozitīvu ietekmi uz ilgspējīgu 
attīstību. Lai arī tam nav tiešas ietekmes uz vidi, 
tā ietvaros plānotajās aktivitātēs ir paredzēts 
sniegt atbalstu vides aizsardzības speciālistu 
sagatavošanai un augstākās izglītības studiju 
programmu uzlabošanai, paredzot tajās iekļaut 
vides zinību studiju kursu, palielinot gan 
akadēmiskā personāla un studējošo, gan 
sagatavoto augstās kvalifikācijas jauno 
speciālistu zināšanas un informētību vides 
zinībās un ilgtspējīgā attīstībā, tadējādi veicinot 
vides zināšanu izmantošanu jauno speciālistu 
turpmākajā darbā. 

Informācijas sabiedrība 

Pasākuma aktivitātes dos ieguldījumu 
informācijas sabiedrības veidošanā, veicinot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
izmantošanu mācību procesā, e-resursu un e-
studiju risinājumu izstrādi un ieviešanu 
augstākājā izglītībā. Ieguldījums informācijas 
sabiedrības veidošanā tiks veicināts, projektu 
specifiskajos atlases kritērijos paredzot papildus 
atbalstu projektiem, kas vērsti uz informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju un elektronisko 
resursu izmantošanu studiju procesā.  

„Vienādas iespējas” izteikt šādā 
redakcijā:  

„Pasākuma aktivitātēs nav paredzēti 
nekādi ierobežojumi dzimuma un 
vienādu iespēju aspektā. Atbilstība 
horizontālajām prioritātēm un 
diskriminācijas (dzimuma, rases, 
etniskās izcelsmes, reliģijas, 
invaliditātes u.c.) nepieļaušana būs 
viens no nosacījumiem potenciālajiem 
projektu ieviesējiem, tādejādi 
nodrošinot vienādu iespēju ievērošanu. 
Vērtēšanas kritērijos tiks iekļauts 
kritērijs par atbilstību horizontālajām 
prioritātēm, kurš sniegs priekšrocības 
projektiem vai dos iespēju veicināt  to 
projektu realizāciju (saņemot papildu 
punktus), kuros šie principi tiks ievēroti. 
Kritērijs paredzēs nosacījumu par  abu 
dzimumu iesaisti projekta realizācijā. 
Pasākums kopumā netieši veicinās 
vienādu iespēju nodrošināšanu. 
Pasākuma 1.un 2.aktivitātes ietvaros 
noteiktie prioritārie studiju virzieni 
veicinās dzimumu proporciju izmaiņu 
sievietēm labvēlīgā virzienā, jo 
samazināsies studējošo skaits sociālajās 
zinātnēs, kurās pārsvarā studē sievietes, 
un attiecīgi palielināsies studējošo 
skaits dabaszinātņu, matemātikas, 
informācijas tehnoloģiju un  
inženierzinātņu studiju programmās. 
Informācija par to, kā atbilstošās 
aktivitātes ir veicinājušas vienādu 
iespēju nodrošināšanu, tiks iegūta no 
augstākās izglītības  institūciju 
ikgadējām statistiskajām atskaitēm”. 
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Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

Tā kā lielākā daļa augstākās izglītības 
institūciju, kas ir finansējuma saņēmējas 
pasākuma ietvaros, atrodas Rīgā, tām sniegtais 
atbalsts veicinās Rīgas kā nacionālā zinātnes un 
pētniecības attīstības centra starptautisko 
konkurētspēju. 

119. 63/64.rindkopa Valsts kanceleja 

Ņemot vērā 1.2.pasākuma ietvaros prioritāri 
atbalstāmo jomu/ virzienu sarakstu, uzskatām, 
ka pasākuma apraksts ir jāpapildina ar 
informāciju par atbilstību horizontālai 
prioritātei „Informācijas sabiedrība” 

Ņemts vērā 

 

Aicinām IZM, precizējot DPP 
aprakstus, ņemt vērā Valsts kancelejas 
un ĪUMEPL iebildumu un iesniegt ar 
ĪUMEPL saskaņotu redakciju. 

Sadaļa „Saskaņa ar horizontālajām 
prioritātēm” ir papildināta ar pārējām 
horizontālajām prioritātēm atbilstoši 
DPP izstrādes metodoloģijai (skatīt 
118.punktā IZM piedāvāto redakciju) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

120. 63/64.rindkopa ĪUMEPLS 

Lūdzam programmas projekta 1.2. pasākuma 
„Augstākās izglītības attīstība” sadaļā „Saskaņa 
ar horizontālajām prioritātēm” definēt saskaņu 
ar horizontālo prioritāti „Informācijas 
sabiedrība”. 

Ņemts vērā 

 

Aicinām IZM, precizējot DPP 
aprakstus, ņemt vērā Valsts kancelejas 
un ĪUMEPL iebildumu un iesniegt ar 
ĪUMEPL saskaņotu redakciju. 

Sadaļa „Saskaņa ar horizontālajām 
prioritātēm” ir papildināta ar pārējām 
horizontālajām prioritātēm atbilstoši 
DPP izstrādes metodoloģijai (skatīt 
118.punktā IZM piedāvāto redakciju) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

121. 62., 63.rindkopa 

Saskaņa ar horizontālajām priorit ātēm 
Teritorijas līdzsvarota attīstība 

Pasākuma ietvaros atbalsts virzīts studiju 
programmu uzlabošanai un speciālistu, kuri 
spēj radīt produktus ar augstu pievienoto 
vērtību, sagatavošanai tautsaimniecības 
attīstībai prioritāros virzienos. Augsti 
kvalificētu speciālistu sagatavošanas viens no 

LM 

Aicinām papildināt 1.2.pasākuma „Augstākās 
izglītības attīstība” apraksta sadaļu  „Saskaņa ar 
horizontālajām prioritātēm”, raksturojot ne tikai 
saskaņu ar horizontālo prioritāti „Teritoriju 
līdzsvarota attīstība”, bet arī saskaņu ar pārējām 
horizontālām prioritātēm: „Makroekonomiskā 
stabilitāte”, „Ilgtspējīga attīstība”, „Vienādas 
iespējas”, „Informācijas sabiedrība” un „Rīgas 
starptautiskā konkurētspēja”. 

Ņemts vērā 

 

Aicinām IZM, precizējot DPP 
aprakstus, ņemt vērā LM iebildumu un 
iesniegt attiecīgās rindkopas redakcijas, 
kas ir saskaņotas ar institūcijām, kas ir 
atbildīgas par attiecīgajām 
horizontālajām prioritātēm. 

Sadaļa „Saskaņa ar horizontālajām 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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nosacījumiem ir akadēmiskā personāla 
vispusīga, izglītības un darba tirgus prasībām 
atbilstoša profesionālā pilnveide, kas tiek 
paredzēta pasākuma ietvaros. Atbalsta 
saņemšanas nosacījumi ietver labumsaņēmēju 
– studējošo, akadēmisko/ zinātnisko grādu 
ieguvušo, kā arī akadēmiskā personāla – skaitu 
un partneru iesaisti projektu izstrādē un 
īstenošanā. 

Visiem reģioniem un izglītības iestādēm tiek 
piemērotas vienādas struktūrfonda 
līdzfinansējuma likmes. 

prioritātēm” ir papildināta ar pārējām 
horizontālajām prioritātēm atbilstoši 
DPP izstrādes metodoloģijai (skatīt 
118.punktā IZM piedāvāto redakciju) 

122. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Ieviešana tabulas paskaidrojošā daļa (DPP 
projektā nav iekļauta).  

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jauno aktivitāti šādā redakcijā:  

 

Ieviešana 

Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:  

1. Piedalīties ES fondu plānošanas 
dokumentu izstrādē; 

2. Izstrādāt ES fondu projektu 
iesniegumu vērt ēšanas kritērijus un 
aktivit āšu/ apakšaktivitāšu īstenošanas 
kārt ību (MK noteikumus);  

3. Nodrošināt ES fondu projektu 
iesniegumu atlasi, vērt ēšanu un lēmumu 
pieņemšanu par ES fondu projekta 
iesnieguma apstiprināšanu; 

4. Pamatojoties uz ES fondu projekta 
iesniedzēja juridisko statusu, vienoties 
ar ES fondu finansējuma saņēmēju par 
ES fondu projekta īstenošanas 
nosacījumiem; 

5. Nodrošināt ES fondu ieviešanas 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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uzraudzību un kontroli projektu l īmenī; 

6. Pārbaudīt un apstiprināt ES fondu 
finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumus un sagatavot izdevumu 
deklarācijas; 

7. Nodrošināt ES fondu ieviešanas 
uzraudzību aktivit āšu un pasākumu 
līmenī; 

8. Sniegt sabiedrībai informāciju un 
nodrošināt publicit āti ES fondu 
ieviešanas jautājumos (paredzēto 
funkciju un kompetences ietvaros). 

123. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Ieviešana tabula (Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jaunās aktivitātes Ieviešanas tabulu 
šādā redakcijā: (Skatīt tabulu zemāk).  

Lūdzam tabulā sadarbības iestādes saīsinājumu 
PIAA aizstāt ar VIAA, jo ar 01.05.2007. tā ir 
mainījusi nosaukumu uz Valsts izglītības 
attīstības aģentūru. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

Ieviešana 

Aktivit ātes/ 
apakšaktivitātes nr. un 

nosaukums 

Projektu atlases 
veids 

Starpniek- 
institūcija / 

Atbild īgā iestāde 
Funkcijas 

Sadarbīb
as 

iestāde 
Funkcijas 

Plānotais projektu 
iesniegumu 

pieņemšanas 
uzsākšanas datums 

1.2.1. Atbalsts doktora un 
maģistra studiju programmu 
īstenošanai 

Ierobežota 
projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 7.,8 PIAA 4. - 6., 8 2007.gada 
3.ceturksnis 

1.2.2.1. Studiju 
programmu satura un 
īstenošanas uzlabošana un 
akadēmiskā personāla 
kompetences 

Atkl āta projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1.,2., 7.,8 PIAA 3. - 6., 8 2008.gada 
1.ceturksnis 
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1.2.2.2. Boloņas procesa 
principu ieviešana 
augstākajā izglītībā 

Ierobežota 
projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 7.,8 PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
1.ceturksnis 

 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

1.2.1.aktivitātē ir paredzēta ierobežota projektu atlase, jo atbalstu varēs saņemt tikai tās izglītības institūcijas, kurām ir tiesības īstenot maģistra un doktora studiju programmas.  

1.2.2.1.apakšaktivitātē visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas pretendēt uz atbalstu. 

1.2.2.2.apakšaktivitātē ir paredzēta ierobežota projektu atlase, lai nodrošinātu valstī Boloņas principiem atbilstošas augstākās izglītības kvalifikāciju ietvara sistēmas vienotu un 
koordinētu izstrādi un ieviešanu. 

124. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība”, 
1.3.pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība”, 1.4.pasākuma 
„M ūžizglītības attīstība un izglītībā un 
mūžizglītībā iesaistīto inzstitūciju rīcībspējas 
un sadarbības uzlabošana” Ieviešana tabulas 
(Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam norādīt funkcijas, nevis skaitļus. 

Ņemts vērā. 

Lūdzu skatīt izziņas 122. un 123.punktā 
IZM piedāvāto redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

125. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Ieviešana tabula (Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam tabulā uzsākšanas datumus norādīt 
vienotā stilā.  

Ņemts vērā. 

Lūdzu skatīt izziņas 123.punktā 
piedāvāto redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

126. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Ieviešana tabula (Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam zem tabulas sniegt paskaidrojumu 
projektu atlases veida izvēlei pa aktivitātēm 

Ņemts vērā. 

Lūdzu skatīt izziņas 123.punktā 
piedāvāto redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

127. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Ieviešana tabula (Skatīt DPP projektu). 

Valsts kanceleja 

Nepieciešams precizēt 1.2.1.aktivitātes ietvaros 
plānoto projektu iesniegumu pieņemšanas 
uzsākšanas datumu ieviešanas tabulā, ņemot 
vērā pašreizējo plānošanas dokumentu un 
normatīvo aktu virzību. 

Ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, precizējot DPP sadaļas, 
ņemt vērā Valsts kancelejas iebildumu. 

Lūdzu skatīt izziņas 122. un 123.punktā 
piedāvāto redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

128. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Finanšu plāns (Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jaunās aktivitātes Finanšu plānu šādā 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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redakcijā: (Skatīt tabulu zemāk). 

 

Finanšu plāns 

Gads 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 
finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 
publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 
finansējums, 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.2.Augstākās izglītības 
attīstība 89 385 780 89 385 780 75 977 913 13 407 867 0 

2007. 10 422 382 10 422 382 8 859 025 1 563 357 0 

2008. 11 173 223 11 173 223 9 497 239 1 675 983 0 

2009. 11 959 817 11 959 817 10 165 845 1 793 973 0 

2010. 12 755 351 12 755 351 10 842 048 1 913 303 0 

2011. 13 550 884 13 550 884 11 518 252 2 032 633 0 

2012. 14 355 356 14 355 356 12 202 053 2 153 303 0 

2013. 15 168 767 15 168 767 12 893 452 2 275 315 0 

1.2.1. Atbalsts doktora un 
maģistra studiju 
programmu īstenošanai 

70 588 235 70 588 235 60 000 000 10 588 235 0 

2007. 8 230 588 8 230 588 6 996 000 1 234 588 0 

2008. 8 823 529 8 823 529 7 500 000 1 323 529 0 

2009. 9 444 706 9 444 706 8 028 000 1 416 706 0 

2010. 10 072 941 10 072 941 8 562 000 1 510 941 0 

2011. 10 701 176 10 701 176 9 096 000 1 605 176 0 

2012. 11 336 471 11 336 471 9 636 000 1 700 471 0 

2013. 11 978 824 11 978 824 10 182 000 1 796 824 0 
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1.2.2. Atbalsts augstākās 
izglītības studiju 
uzlabošanai 

18 797 545 18 797 545 15 977 913 2 819 632 0 

2007. 2 191 794 2 191 794 1 863 025 328 769 0 

2008. 2 349 693 2 349 693 1 997 239 352 454 0 

2009. 2 515 111 2 515 111 2 137 845 377 267 0 

2010. 2 682 410 2 682 410 2 280 048 402 361 0 

2011. 2 849 708 2 849 708 2 422 252 427 456 0 

2012. 3 018 886 3 018 886 2 566 053 452 833 0 

2013. 3 189 943 3 189 943 2 711 452 478 492 0 

1.2.2.1. Studiju programmu 
satura un īstenošanas 
uzlabošana un akadēmiskā 
personāla kompetences 
pilnveidošana 

14 797 545 14 797 545 12 577 913 2 219 632 0 

2007. 1 725 394 1 725 394 1 466 585 258 809 0 

2008. 1 849 693 1 849 693 1 572 239 277 454 0 

2009. 1 979 911 1 979 911 1 682 925 296 987 0 

2010. 2 111 610 2 111 610 1 794 868 316 741 0 

2011. 2 243 308 2 243 308 1 906 812 336 496 0 

2012. 2 376 486 2 376 486 2 020 013 356 473 0 

2013. 2 511 143 2 511 143 2 134 472 376 672 0 

1.2.2.2. Boloņas procesa 
principu ieviešana 
augstākajā izglītībā 

4 000 000 4 000 000 3 400 000 600 000 0 

2007. 466 400 466 400 396 440 69 960 0 

2008 500 000 500 000 425 000 75 000 0 

2009 535 200 535 200 454 920 80 280 0 

2010 570 800 570 800 485 180 85 620 0 

2011 606 400 606 400 515 440 90 960 0 
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2012 642 400 642 400 546 040 96 360 0 

2013 678 800 678 800 576 980 101 820 0 
 

129. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Finansējuma kategorizācija tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

IZM 

Apvienot 1.2.2.aktivitāti „Atbalsts augstākās 
izglītības studiju programmu uzlabošanai” un 
1.2.3.aktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana”, apvienotās 
aktivitātes ietvaros izveidot 2 apakšaktivitātes 
un izteikt jaunās aktivitātes Finansējuma 
kategorizāciju šādā redakcijā: (Skatīt tabulu 
zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

130. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Finansējuma kategorizācija tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

FM 

Lūdzam aizpildīt kolonnu „% no pasākuma 
finansējuma”. 

Ņemts vērā. 

Lūdzu skatīt izziņas 131.punktā IZM 
piedāvāto redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

131. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Finansējuma kategorizācija tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

Valsts kanceleja 

1.2.pasākuma finansējuma kategorizācijas 
tabulu nepieciešams papildināt ar informāciju 
par % finansējuma sadalījumu. 

Ņemts vērā. 

Lūdzu skatīt izziņas 131.punktā IZM 
piedāvāto redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

Finansējuma kategorizācija 

Aktivit ātes/ 
apakšaktivitātes  nr. Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums 

% no 
pasākuma 

finansējuma 

1.2.1. Atbalsts doktora un 
maģistra studiju 
programmu īstenošanai 

74 Attīstīt humāno potenciālu pētniecības un inovāciju jomā, jo 
īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības starpniecību un 
ar sadarbības pasākumiem universitātēm, pētniecības centriem un 
uzņēmumiem. 

79% 

1.2.2.1. Studiju 
programmu satura un 
īstenošanas uzlabošana 
un akadēmiskā personāla 
kompetences 
pilnveidošana 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 
apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 
sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 
darba tirgum, atjaunin ātu pedagoģiskā personāla iemaņas, - 
saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

16,6% 
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1.2.2.2. Boloņas procesa 
principu ieviešana 
augstākajā izglītībā 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 
apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās 
un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību darba tirgum, 
atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaņas, - saistībā ar inovācijām 
un uz zināšanām balstītu ekonomiku.  

4,5% 

 

132. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Uzraudzības rādītāju tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

IZM 

Uzraudzības rādītāju tabulu izteikt šādā 
redakcijā: (Skatīt tabulu zemāk). 

Nav ņemts vērā. 

Vēršam uzmanību uz to, ka iesniegtie 
rādītāji atšķiras no tiem rādītājiem, 
kurus IZM ir iesniedzis vadošajā iestādē 
pēc rādītāju darba grupas sanāksmes. 
Lūdzam informēt vadošo iestādi, vai par 
galīgo rādītāju versiju var uzskatīt 
hronoloģiski jaunāko no iesniegtajiem 
dokumentiem, proti – pēc rādītāju darba 
grupas š.g. 30.martā iesniegtos 
rādītājus, nevis tos rādītājus, kas 
iesniegti DPP komentēšanas laikā. 

Galējā versija ir rādītāju darba grupas 
rezultātā tapusī un FM iesniegtā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

Uzraudzības rādītāji 

Rādītājs 
Kvantifi-

kācija 
2004.gadā 

Kvantifi-
kācija 

2009.gadā 

Kvantifi-
kācija 

2013.gadā 

Saiknes ar investīciju 
virzienu pamatojums Apr ēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 

Doktora grādu 
ieguvušo skaits 

 

0 

 

400 

 

1800 

Nepieciešamība palielināt 
doktora grādu ieguvušo 
skaitu, veidojot bāzi jaunu 
zinātnieku attīstībai 

Viena doktora sagatavošanas 
izmaksas (vidēji 8000 EUR 
gadā x 4 gadi) reizināts ar 
doktorantu skaitu 

Maģistra grādu 
ieguvušo skaits 

 

0 

 

600 

 

2500 

Augstākā līmeņa 
speciālistu skaita 
sagatavošana 

Atbalsts viena maģistra 
sagatavošanai 
(mērķstipendija EUR 2600 x 
2 gadi) reizināts ar maģistru 
skaitu 

Doktoru un maģistru 
sagatavošanas 
programmā iesaistīto 
augstskolu skaits 

 

5 

 

 

 

14 

 

14 

Augstākā līmeņa 
speciālistu skaita 
sagatavošana 

Programmā tiek iesaistītas 
visas augstskolas, kas īsteno 
doktora studiju programmas, 
kā arī augstskolas, kas īsteno 
maģistra studiju programmas 
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 prioritārajās izglītības 
tematiskajās grupās 

Uzlaboto (jaunu 
izstrādāto) studiju 
programmu skaits 

 

 

0 

 

 

20 

 

 

60 

Nepieciešamība 
modernizēt studiju 
programmas atbilstoši 
darba tirgus prasībām 

Vienas programmas 
uzlabošanai vidēji 200 000 
EUR x programmu skaits 

Akadēmiskā personāla 
(personu) skaits, kas ir 
pilnveidojušas savu 
kvalifik āciju 

 

 

0 

 

 

400 

 

 

1500 

Nepieciešamība 
paaugstināt personāla 
kvalifikāciju atbilstoši 
mūsdienu ekonomikas 
vajadzībām 

Atbalsts vienas personas 
kvalifikācijas pilnveidei 
vidēji 2400 EUR x personu 
skaits 

Pārstr ādātas un ar 
Eiropas kvalifik āciju 
ietvaru saskaņotas 
studiju programmas 

 

0 

 

50 

 

500 

Nepieciešams uzlabot 
studiju programmas 
saskaņošanai ar Eiropas 
kvalifikāciju ietvaru 

Plānots pārstrādāt visas 
valstī īstenotās studiju 
programmas. Vienas 
programmas pārstrāde vidēji 
6000 EUR  

Rezultāta rādītāji 

Gadā sagatavoto 
doktoru skaita 
pieaugums, salīdzinot 
ar 2004.g. 

1 

(85 doktori/ 
gadā) 

3 reizes 

(255 
doktori/ 
gadā) 

5 reizes 

(425 doktori/ 
gadā) 

Nepieciešams būtiski 
palielināt sagatavojamo 
augstākā līmeņa speciālistu 
skaitu sagatavošana 

Aprēķins ir veikts, attiecinot 
plānoto doktoru skaitu pret 
to skaitu 2004.gadā (85 
doktori) 

Uzlaboto (jaunu 
izstrādāto) studiju 
programmu īpatsvars 
no programmu 
kopskaita 

 

 

0 % 

 

 

3,8% 

 

 

 

10% 

Nepieciešamība 
modernizēt studiju 
programmas atbilstoši 
darba tirgus prasībām  

Īpatsvars ir noteikts, 
attiecinot uzlaboto 
programmu skaitu pret 
programmu kopskaitu 
2004.gadā un izsakot 
procentos 

Personu, kas ir 
pilnveidojušas savu 
kvalifik āciju, skaita 
īpatsvars augstskolu 
un koledžu kopējā 
akadēmiskajā 
personālā 

 

 

 

0 % 

 

 

 

8,8 % 

 

 

 

33,1 % 

Nepieciešamība 
paaugstināt personāla, it 
īpaši koledžu personāla 
kvalifikāciju, atbilstoši 
mūsdienu ekonomikas 
vajadzībām 

Īpatsvars ir noteikts, 
attiecinot personu skaitu, kas 
ir pilnveidojušas savu 
kvalifikāciju  pret augstskolu 
un koledžu akadēmiskā 
personāla kopskaitu 
2004.gadā (4531) un izsakot 
procentos 
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133. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Uzraudzības rādītāju tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

FM 

Aicinām izvērtēt vai 2004.gada rādītājs (nulle) 
atbilst reālajai situācijai, proti, neviena persona 
nav pilnveidojusi savu kvalifikāciju un neviena 
studiju programma netika uzlabota. 
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt 
rādītājus. 

Ņemts vērā. 

Skatīt rādītāju galējo versiju, kas ir 
tapusi rādītāju darba grupas rezultātā un 
iesniegta FM š.g.30.martā 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

134. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Uzraudzības rādītāju tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

FM 

Lūdzam norādīt aprēķinus. Atsauce uz to, ka 
„Skaits ir noteikts, pamatojoties uz šim mērķim 
plānoto finansējumu” nav pieņemama. 

Ņemts vērā. 

Skatīt 132.punktā piedāvāto redakciju 
un rādītāju galējo versiju, kas ir tapusi 
rādītāju darba grupas rezultātā un 
iesniegta FM š.g.30.martā 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

135. 1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
Uzraudzības rādītāju teritoriālā sadalījuma 
tabula (Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Uzraudzības rādītāju teritoriālā sadalījuma 
tabulu izteikt šādā redakcijā: (Skatīt tabulu 
zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus lūdzam ņemt vērā izteikto 
komentāru par neskaidrībām saistībā ar 
aktualizētajām rādītāju redakcijām. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Uzraudzības rādītāju teritori ālais sadalījums  

Rādītājs Plānošanas 
reģions 

Kvantifik ācija 
2004.gadā 

Kvantifik ācija 
2009.gadā 

Kvantifik ācija 
2013.gadā 

Iznākuma rādītāji 

Doktora vai maģistra 
grādu ieguvušo skaits 

Rīga 0 700 3750 

Vidzeme 0 10 80 

Kurzeme 0 20 110 

Zemgale 0 70 220 

Latgale 0 50 140 

Doktoru un maģistru 
sagatavošanas 
programmā iesaistīto 
augstskolu skaits 

 

Rīga 3 9 9 

Vidzeme 0 1 1 

Kurzeme 0 2 2 

Zemgale 1 1 1 

Latgale 1 1 1 

Uzlaboto (jaunu 
izstrādāto) studiju 
programmu skaits 

Rīga 0 10 31 

Vidzeme 0 1 4 

Kurzeme 0 3 8 

Zemgale 0 3 8 

Latgale 0 3 9 

Akadēmiskā personāla 
(personu) skaits, kas ir 
pilnveidojuši savu 
kvalifik āciju 

Rīga 0 200 700 

Vidzeme 0 10 150 

Kurzeme 0 50 200 

Zemgale 0 10 250 

Latgale 0 30 200 

Rezultāta rādītāji 

Gadā sagatavoto 
doktoru skaita 

Rīga 1 3 reizes 5 reizes 

Vidzeme 1 1 2 reizes 
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pieaugums, salīdzinot ar 
2004.g. 

Kurzeme 1 3 reizes 5 reizes 

Zemgale 1 3 reizes 5 reizes 

Latgale 1 3 reizes 5 reizes 

Uzlaboto studiju 
programmu īpatsvars no 
programmu kopskaita 

Rīga 0 3,8% 10% 

Vidzeme 0 3,8% 10% 

Kurzeme 0 3,8% 10% 

Zemgale 0 3,8% 10% 

Latgale 0 3,8% 10% 

Personu, kas ir 
pilnveidojušas savu 
kvalifik āciju, skaita 
īpatsvars augstskolu un 
koledžu kopējā 
akadēmiskajā personālā 

Rīga 0 8,8,% 33,1% 

Vidzeme 0 8,8,% 33,1% 

Kurzeme 0 8,8,% 33,1% 

Zemgale 0 8,8,% 33,1% 

Latgale 0 8,8,% 33,1% 
 

136. 1.3.pasākums „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība”. 

FM 

Aicinām saskaņot pasākuma nosaukumu ar DP 
norādīto. 

 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētos nosaukumus un tie 
ir saskaņoti ar DP, kad tika veikta DP 
precizēšana atbilstoši š.g. aprīlī noslēgto 
sarunu ar EK rezultātiem, veicot 
labojumus pašā DP 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

137. 64.-66.rindkopa 

(Skatīti DPP projektu). 

Valsts kanceleja 

Tā kā līdz šim plānošanas dokumentos nav 
lietoti jēdzieni „profesionālās izglītības atbalsta 
iestādes” un „profesionālās izglītības un 
nodarbinātības sadarbības institūcijas”, lūdzam 
to skaidrot 1.3.pasākuma aprakstā, lai būtu 
viennozīmīgi skaidrs, kas var būt finansējuma 
saņēmēji.  

Nav ņemts vērā. 

Minēto institūciju definējums ir noteikts 
Profesionālās izglītības likumā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

138.  65.rindkopa 

Pasākuma mērķis ir uzlabot profesionālās 
izglītības un vispārējo prasmju apguves 
kvalitāti, atbilstību darba tirgus vajadzībām un 
pieejamību, tajā skaitā uzlabojot pedagogu 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Pasākuma mērķis ir veicināt profesionālās 
izglītības sistēmas attīstību, uzlabot tās 
pieejamību un atbilstību darba tirgus 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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(skolotāju un profesionālās izglītības 
pedagogu) profesionālo kompetenci un 
prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar 
inovācijām un uz zināšanām balstītu 
ekonomiku, lai veicinātu zinoša un prasmīga 
darbaspēka sagatavošanu tautsaimniecībai un 
samazinātu bezdarba risku. 

vajadzībām un uzlabot vispārējo prasmju 
apguves kvalitāti, tajā skaitā uzlabojot 
pedagogu (skolotāju un profesionālās izglītības 
pedagogu) profesionālo kompetenci, īpaši 
saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu 
ekonomiku. 

 

iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

139. 65.rindkopa 

Pasākuma mērķis ir uzlabot profesionālās 
izglītības un vispārējo prasmju apguves 
kvalitāti, atbilstību darba tirgus vajadzībām un 
pieejamību, tajā skaitā uzlabojot pedagogu 
(skolotāju un profesionālās izglītības 
pedagogu) profesionālo kompetenci un 
prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar 
inovācijām un uz zināšanām balstītu 
ekonomiku, lai veicinātu zinoša un prasmīga 
darbaspēka sagatavošanu tautsaimniecībai un 
samazinātu bezdarba risku. 

FM 

Lūdzam skaidri norādīt, ka pasākuma mērķī 
neietilpst augstākā profesionālā izglītība, ņemot 
vērā to, ka  vienas no 1.2.pasākuma mērķiem ir 
„Uzlabot studiju programmu saturu un 
īstenošanas kvalitāti[...], modernizējot studiju 
resursus, tuvinot studējošo profesionālo 
zināšanu un prasmju apguvi praktiskajiem 
nozares darbības apstākļiem, uzlabojot 
sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām 
organizācijām”. Ja augstākā profesionālā 
izglītība ietilpst pasākuma mērķī, lūdzam 
norādīt sinerģiju starp pasākumiem, precīzi 
definējot starppasākumu papildinātību. 

Ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka pasākuma mērķis 
galvenokārt ir vērsts uz sākotnējo 
profesionālo izglītību (profesionālo 
pamatizglītību, arodizglītību un vidējo 
profesionālo izglītību) un tikai 
1.3.1.1.apakšaktivitātē veidojas tieša 
saikne ar profesionālo augstāko 
izglītību, kur paredzētā nacionālās 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide 
attiecas uz visām profesionālās 
izglītības pakāpēm, jo sadarbībā ar 
darba devējiem paredz uzlabot profesiju 
standartus visiem pieciem profesionālās 
izglītības kvalifikācijas līmeņiem. 
Savukārt pārējās aktivitātes, kā arī 
1.3.1.1.apakšaktivitātē paredzētais 
atbalsts profesionālās izglītības 
programmu uzlabošanai ir vērsts uz 
sākotnējo profesionālo izglītību, jo 
augstākajai izglītībai programmu 
uzlabošana ir 1.2.pasākumā „Augstākās 
izglītības attīstība”. Lai novērstu 
iespējamo pārklāšanos un skaidrāk 
iezīmētu atbalsta jomas, IZM ierosina 
veikt precizējumus 1.3.1.aktivitātes 
aprakstā (skatīt izziņas 142. un 144. 
punktā IZM piedāvātās redakcijas). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

140. 66.rindkopa 

Pasākumā plānotās aktivitātes ir cieši saistītas 
ar darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” prioritātes „Izglītības un sociālā 
infrastruktūra” pasākuma „Profesionālās 
izglītības infrastruktūra” un „Izglītības 

VM 

1.3.pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” sinerģijas sadaļu 
papildināt ar informāciju, ka pasākums ir 
saistīts ar 3.darbības programmas 1.5.pasākumu 
„Veselības aprūpes infrastruktūra”, nodrošinot 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka, akceptējot VM 
iebildumu, 1.3.pasākuma sinerģijā ir 
jāmin ne tikai sasaiste ar veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošanas 
pasākumu, bet arī ar visiem pārējiem 3 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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infrastruktūra vispārējo prasmju 
nodrošināšanai” aktivitātēm „Mācību 
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 
uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai” un „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālas bāzes 
nodrošināšana”, kurās paredzēta profesionālās 
izglītības iestāžu un programmu īstenošanai 
nepieciešamā aprīkojuma modernizācija un 
dabaszinātņu kabinetu aprīkojuma 
modernizēšana vidusskolās, ņemot vērā, ka, 
gan profesionālajā, gan vispārējā izglītībā, 
īpaši vidējās izglītības posmā, moderns mācību 
aprīkojums un infrastruktūra ir ļoti būtisks 
priekšnosacījums, lai uzlabotu izglītības un 
apmācības procesa kvalitāti un atbilstību darba 
tirgum. Pasākumu papildina arī darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
pasākuma „IKT infrastruktūra un 
pakalpojumi” ietvaros plānotās darbības 
izglītības sistēmas informatizācijai. Aktivitāte 
„Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 
papildina šī paša pasākuma aktivitāti 
„Profesionālās izglītības kvalitātes un 
atbilstības uzlabošana”, sniedzot ieguldījumu 
vispārējo prasmju uzlabošanā profesionālajā 
izglītībā. 

veselības aprūpes sistēmu ar augsti 
kvalificētiem speciālistiem. 

DPP un 2 DPP pasākumiem, jo 
1.3.pasākums nodrošina speciālistu 
sagatavošanu pārējās tautsaimniecības 
nozarēs, ne tikai veselības aprūpes 
nozarē. 

141. 67. rindkopa 

1.3.1.aktivitāte. Profesionālās izglītības 
kvalitātes un atbilstības uzlabošana. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.3.1.aktivitāte. Profesionālās izglītības 
sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un 
pievilcības uzlabošana. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

142. 68., 69.rindkopa 

1.3.1.1.apakšaktivitāte. Nacionālās 
kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās 
izglītības satura un profesionālajā izglītībā 
iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana. 

Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot nacionālo 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.3.1.1.apakšaktivitāte. Nacionālās kvalifikāciju 
sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības 
satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu 
sadarbības uzlabošana. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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kvalifikāciju sistēmu, t.sk., attīstot neformāli 
un darba dzīvē iegūto prasmju atzīšanu, 
uzlabot profesiju standartus sadarbībā ar darba 
devējiem un profesionālajām organizācijām, 
izstrādāt un uzlabot profesionālās izglītības 
programmas un to saturu, stiprināt sadarbību 
un sociālo partneru kapacitāti funkciju 
īstenošanā profesionālajā izglītībā.  

Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības 
nozaru izpēti un izstrādājot un uzlabojot 
profesiju standartus, profesionālās izglītības 
standartus, programmas un eksamināciju, attīstīt 
neformāli un darba dzīvē iegūto prasmju 
atzīšanu un stiprināt sociālo partneru kapacitāti 
funkciju īstenošanā profesionālajā izglītībā.  

norādītās rindkopas tekstā. 

Saskaņā ar FM sniegto komentāru 
izziņas 139.punktā, IZM piedāvā 
precizēt mērķa aprakstu, izskatot šādā 
redakcijā: 

„Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot 
nacionālo kvalifikāciju sistēmu, veicot 
tautsaimniecības nozaru izpēti, 
uzlabojot vai izstrādājot jaunus 
profesiju standartus visiem 
profesionālās izglītības kvalifikācijas 
līmeņiem, uzlabojot profesionālās 
izglītības standartus, programmas un 
eksamināciju  pirmajam l īdz trešajam 
kvalifik ācijas līmenim, attīstīt 
neformāli un darba dzīvē iegūto 
prasmju atzīšanu un stiprināt sociālo 
partneru kapacitāti funkciju īstenošanā 
profesionālajā izglītībā. 

143. 69., 83.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu, t.sk., attīstot neformāli 
un darba dzīvē iegūto prasmju atzīšanu, 
uzlabot profesiju standartus sadarbībā ar darba 
devējiem un profesionālajām organizācijām, 
izstrādāt un uzlabot profesionālās izglītības 
programmas un to saturu, stiprināt sadarbību 
un sociālo partneru kapacitāti funkciju 
īstenošanā profesionālajā izglītībā. 

Aktivit ātes mērķis: Uzlabot sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitāti profesionālās izglītības 
iestādēs, lai nodrošinātu sabalansētu 
profesionālo kompetenču un prasmju apguvi 
profesionālai darbībai un izglītības 
turpināšanai, t.sk., veicinot profesionālās 
izglītības attīstību kvalifikācijas prasībām 
atbilstošu praktisko mācību un kvalifikācijas 
prakses īstenošanu profesionālās vidējās un 
arodizglītības programmās, kā arī paplašinot 
māceklības (apprenticeship, traineeship) un 

Valsts kanceleja 

Gan 1.3.1.1.apakšaktivitātē, gan 
1.3.1.3.apakšaktivitātē ir paredzēta 
profesionālās izglītības programmu uzlabošana, 
tādēļ lūdzam vai nu precizēt apakšaktivitāšu 
aprakstu, novēršot dublēšanos, vai arī skaidrot 
sinerģijas sadaļā augstākminēto apakšaktivitāšu 
savstarpējo saistību. 

Ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka aktivitātes nedublējas, 
jo 1.3.1.1. apakšaktivitātē ir paredzēta 
profesionālās izglītības un nacionālās 
kvalifikācijas sistēmas uzlabošana 
nacionālā līmenī (izglītības satura, 
standartu, programmu izstrāde, 
eksaminācijas pilnveide utt.), ko īstenos 
valsts pārvaldes iestādes sadarbībā ar 
nacionālā līmeņa sociālajiem 
partneriem, savukārt 1.3.1.3. 
apakšaktivitātē ir atklāts konkurss un 
atbalsts tiek sniegts skolu sagatavotiem 
projektiem ar lokālu nozīmi, lai 
uzlabotu pilnveidotā izglītības satura un 
programmu ieviešanu praktiskajā dzīvē 
apmācības procesā.  

IZM ir precizējusi aktivitāšu aprakstus 
(skatīt izziņas 144.un 163.punktā IZM 
precizētos aprakstus). Attiecībā uz 
sinerģijas sadaļu, IZM piekrīt to 
papildināt ar apakšaktivitāšu savstarpējo 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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amatu izglītības pieejamību. saistību, ja starpministriju saskaņošanas 
sanāksmē tiks nolemts atstāt pasākuma 
sinerģijas sadaļu DPP. 

144. 70. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts 
kvalifikāciju sistēmas un profesiju standartu 
uzlabošanai (izstrādei), neformāli un darba 
dzīvē iegūto prasmju atzīšanas sistēmas 
pilnveidei un ieviešanai, profesionālās 
izglītības programmu (tajā skaitā 
tālākizglītības programmu) un to satura 
uzlabošanai, mācību kursu un līdzekļu 
izstrādei un izdošanai, iesaistīto partneru, īpaši 
profesionālās izglītības un nodarbinātības 
trīspusējās sadarbības apakšpadomju un to 
reģionālo padomju, sociālo partneru, tajā 
skaitā par profesionālās izglītības saturu un 
eksamināciju atbildīgo valsts pārvaldes 
institūciju kapacitātes stiprināšanai tiem 
uzticēto funkciju profesionālajā izglītībā 
īstenošanā, tajā skaitā veicinot viņu spēju vadīt 
un piedalīties tautsaimniecības vidējā termiņa 
pieprasījuma profesionālajā un augstākajā 
izglītībā analīzē, profesiju standartu, 
programmu un eksaminācijas satura izstrādē, 
eksaminācijā un izglītības iestāžu akreditācijā. 

 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts 
tautsaimniecības nozaru izpētei un nozaru 
kvalifikācijas struktūru izstrādei, profesiju 
standartu izstrādei un uzlabošanai sadarbībā ar 
darba devējiem un profesionālajām 
organizācijām, neformāli un darba dzīvē iegūto 
prasmju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas 
pilnveidei, kvalifikāciju ietvara sistēmas 
izstrādei un ieviešanai profesionālājā izglītībā; 
kredītpunktu sistēmas izstrādei un ieviešanai 
profesionālājā izglītībā; profesionālās izglītības 
standartu, programmu un eksaminācijas 
uzlabošanai, mācību kursu un līdzekļu izstrādei 
un izdošanai, e-resursu un e-mācību vides 
risinājumu izstrādei; iesaistīto partneru, īpaši 
profesionālās izglītības un nodarbinātības 
trīspusējās sadarbības apakšpadomes un tās 
reģionālo padomju un sociālo partneru 
kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu viņu 
spēju piedalīties tautsaimniecības vidējā 
termiņa pieprasījuma profesionālajā un 
augstākajā izglītībā veidošanā un analīzē, 
profesiju standartu, programmu un 
eksaminācijas satura izstrādē, kvalifikācijas 
piešķiršanā un izglītības iestāžu darbības 
kvalitātes izvērtēšanā, par profesionālās 
izglītības attīstību atbildīgo valsts pārvaldes 
institūciju kapacitātes stiprināšanai tām uzticēto 
funkciju profesionālajā izglītībā īstenošanā.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Saskaņā ar FM sniegto komentāru 
izziņas 139.punktā, IZM piedāvā 
precizēt atbalsta veida aprakstu, aiz 
vārdiem „profesiju standartu” liekot 
zemsvītras atsauci šādā redakcijā:  

„Profesiju standartu  izstrāde un 
uzlabošana paredzēta  visiem 
profesionālās izglītības kvalifikācijas 
līmeņiem, lai veidotu vienotu 
nacionālās kvalifikācijas sistēmu valstī, 
savukārt pārējie atbalsta veidā minētie 
pasākumi attiecas uz profesionālās 
izglītības iestādēs īstenotajām izglītības 
programmām pirmajam līdz trešajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim” 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

145. 72.rindkopa 

Mērķa grupas: Darba devēji, profesionālās 
izglītības un nodarbinātības sadarbības 
institūcijas, valsts pārvaldes, profesionālās 
izglītības vai profesionālās izglītības atbalsta 
iestādes un aģentūras, profesionālās izglītības 
pedagogi un augstākās izglītības institūciju 

SM 

Izteikt DPP 72.rindkopu šādā redakcijā: 

„M ērķa grupas: Darba devēji, profesionālās 
izglītības un nodarbinātības sadarbības 
institūcijas, valsts pārvaldes iestādes, 
profesionālās izglītības vai profesionālās 

Ņemts vērā. 

IZM atbalsta SM iebildumu. 

Norādām, ka mērķa grupa VSS 
izsludinātajā redakcijā (bez 
kapitālsabiedrībām) ir iekļauta DP, kas 
iesniegta FM 18.05.2007. Ja FM piekrīt 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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akadēmiskais personāls. izglītības atbalsta iestādes un aģentūras, 
kapitālsabiedrības, kas veic valsts pārvaldes 
funkcijas, profesionālās izglītības pedagogi un 
augstākās izglītības institūciju akadēmiskais 
personāls.” 

Pamatojums: Piemēram, pašreiz valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” iespējai 
piesaistīt ES fondu līdzekļus nozares speciālistu 
izglītošanā un kvalifikācijas celšanā pastāv 
tiesisks šķērslis, ko iespējams novērst, iekļaujot 
valsts akciju sabiedrības, kas veic valsts 
pārvaldes funkcijas, DPP 1.3.1.1.apakšaktivitātē 
kā iespējamās finansējuma saņēmējas. 

labojumu veikšanai DP, IZM iekļaus 
minētās kapitālsabiedrības mērķa grupā, 
papildinot mērķa grupu ar šādiem 
vārdiem „institūcijas un 
kapitālsabiedrības, kam normatīvajos 
aktos ir deleģētas valsts pārvaldes 
funkcijas”.   

 

146. 73.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba devēju 
organizācijas, profesionālās izglītības un 
nodarbinātības sadarbības institūcijas, valsts 
pārvaldes iestādes, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Darba devēju 
organizācijas, profesionālājā izglītībā 
iesaistītās valsts pārvaldes iestādes. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

IZM lūdz precizēt iebildumu, 
finansējuma saņēmējus izsakot šādā 
redakcijā: „nacionālā līmeņa sociālie 
partneri, valsts pārvaldes iestādes, 
institūcijas un kapitālsabiedrības, kam 
normatīvajos aktos ir deleģētas valsts 
pārvaldes funkcijas”. Redakcija 
precizēta saskaņā ar LDDK un SM 
lūgumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

147. 73.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba devēju 
organizācijas, profesionālās izglītības un 
nodarbinātības sadarbības institūcijas, valsts 
pārvaldes iestādes, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras. 

SM 

Izteikt DPP 73.rindkopu šādā redakcijā: 

„Finansējuma saņēmēji: Darba devēju 
organizācijas, profesionālās izglītības un 
nodarbinātības sadarbības institūcijas, valsts 
pārvaldes iestādes, kapitālsabiedrības, kas 
veic valsts pārvaldes funkcijas, profesionālās 
izglītības vai profesionālās izglītības atbalsta 
iestādes un aģentūras”. 

Pamatojums: Jau šodien vairākas valsts 
kapitālsabiedrības veic DPP 

Ņemts vērā. 

IZM atbalsta SM iebildumu un ierosina 
finansējuma saņēmējus izteikt izziņas 
146.punktā norādītajā jaunajā 
redakcijā.. 

Norādām, ka tādā gadījumā finansējuma 
saņēmēju redakcija neatbilst  DP 
minētajai, kas iesniegta FM 
18.05.2007.. Ja FM piekrīt labojumu 
veikšanai DP, IZM veiks attiecīgos 
precizējumus DP un DPP. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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1.3.1.1.apakšaktivitātē paredzētās funkcijas un 
ar ES fondu atbalstu šo darbību varētu 
ievērojami paplašināt un pilnveidot. 

148. 73., 80., 87.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba devēju 
organizācijas, profesionālās izglītības un 
nodarbinātības sadarbības institūcijas, valsts 
pārvaldes iestādes, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras, augstākās izglītības institūcijas. 

Finansējuma saņēmēji: Profesionālās izglītības 
iestādes, valsts pārvaldes iestādes vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras. 

RAPLM 

1.3.1. „Profesionālās izglītības kvalitātes un 
atbilstības uzlabošana” 1.3.1.1., 1.3.1.2., 
1.3.1.3. apakšaktivitātēs pie finansējuma 
saņēmējiem paredzēt arī uzņēmējus, 
profesionālās organizācijas partnerībā ar amata 
meistariem, izglītības iestādēm, vai par 
profesionālo izglītību atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm. 

Daļēji ņemts vērā 

IZM ir precizējusi visās trīs 
apakšaktivitātēs finansējuma saņēmējus 
(skatīt 146., 159. un 166.punktā IZM 
piedāvātās redakcijas). Skaidrojam, ka 
1.3.1.1. un 1.3.1.2.apakšaktivitātēs ir 
paredzēta ierobežota projektu atlase un 
projektu iesniedzēji – iestādes, kam 
normatīvajos aktos noteiktas vai 
deleģētas funkcijas profesionālās 
izglītības attīstības jomā nacionālā vai 
reģionālā līmenī (nacionālā līmeņa 
sociālie partneri, kas pārstāv darba 
devējus, arī ir iekļauti pie finansējuma 
saņēmējiem), savukārt 
1.3.1.2.apakšaktivitātē ar atklāto atlasi 
darba devēji ir iekļauti finansējuma 
saņēmējos. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

149. 73.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba devēju 
organizācijas, profesionālās izglītības un 
nodarbinātības sadarbības institūcijas, valsts 
pārvaldes iestādes, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras. 

LDDK 

LDDK uzskata, ka 1.3.1. aktivitātes 1.3.1.1. 
apakšaktivitātē „Nacionālās kvalifikāciju 
sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības 
satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu 
sadarbības uzlabošana” kā finansējuma 
saņēmējus (73.rindkopa) skaidri jānorāda darba 
devēju organizāciju apvienības, nozaru un 
reģionālās darba devēju organizācijas. Ja šajā 
aktivitātē jau ir minēts, ka būs ierobežots 
projektu konkurss, skaidri jāpamato 
ierobežotais saņēmēju loks un jādefinē kritēriji 
(šobrīd nav skaidrs, ko nozīmē „mandāts 
profesionālās izglītības attīstības jomā” – 
30.lpp). 

Ņemts vērā. 

IZM š.g. aprīlī tikšanās laikā ar LDDK 
ir jau vienojusies par finansējuma 
saņēmēju redakciju (skatīt izziņas 
146.punktu) un 1.3.1.1. apakšaktivitātē 
kā finansējuma saņēmējus ir iekļāvusi 
„nacionāla līmeņa sociālos partnerus”, 
kas iekļauti arī  FM 18.05.2007. 
iesniegtajā precizētajā 1.DP. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

150. 74. rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
no 500 000 EUR līdz 4 000 000 EUR. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās 
izmaksas: no 1 000 000 EUR līdz 6 000 000 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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EUR. vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

151. 75., 76. rindkopa 

1.3.1.2. apakšaktivitāte. Profesionālajā 
izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 
paaugstināšana.   

Apakšaktivitātes mērķis: Paaugstināt 
profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
kompetenci un nodrošināt prasmju 
atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto 
profesionālas izglītības saturu, inovācijām un 
uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.3.1.2. apakšaktivitāte. Profesionālajā izglītībā 
iesaistīto pedagogu kompetences 
paaugstināšana.  

Apakšaktivitātes mērķis: Paaugstināt 
profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu un 
prakses vadītāju kompetenci, nodrošināt 
prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar 
modernizēto profesionālas izglītības saturu, 
inovācijām un uz zināšanām balstītu 
ekonomiku, un uzlabot profesionālās 
izglītības pedagogu sagatavošanu. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Saskaņā ar FM sniegto komentāru 
izziņas 139.punktā, IZM piedāvā 
precizēt mērķa aprakstu, aiz vārda 
„paaugstināt” papildināt ar vārdiem 
„sākotnējā profesionālajā izglītībā un 
profesionālajā tālākizglītībā”.  

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

152. 76.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Paaugstināt 
profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
kompetenci un nodrošināt prasmju 
atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto 
profesionālas izglītības saturu, inovācijām un 
uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

RAPLM 

1.3.1.2. apakšaktivitāti „Profesionālajā izglītībā 
iesaistīto pedagogu kompetences 
paaugstināšana” formulēt atbilstoši tam, kā 
noteikts darbības programmā. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētās redakcijas un tās ir 
saskaņotas ar DP, kad tika veikta DP 
precizēšana atbilstoši š.g. aprīlī noslēgto 
sarunu ar EK rezultātiem. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

153. 77. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu profesionālajā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, izstrādājot un īstenojot kursus, 
sniedzot atbalstu pedagogu stažēšanās 
pasākumiem sadarbībā ar darba devējiem un 
uzlabojot profesionālās izglītības pedagogu 
sagatavošanu. Pasākuma ietvaros tiks risinātas 
šādas darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” SVID analīzē identificētās 
vājās puses (problēmas): ierobežota izglītības 
sistēmas kapacitāte, noteikta ar nepietiekamu 
pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas 
aktivitāti un novecošanos”.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu profesionālajā izglītībā iesaistīto 
pedagogu un prakses vadītāju profesionālo un 
pedagoģisko kompetenci, izstrādājot un 
īstenojot kursus, sniedzot atbalstu pedagogu 
stažēšanās pasākumiem uzņēmumos un 
organizācijās, uzlabojot profesionālās 
izglītības pedagogu sagatavošanu, sniedzot 
atbalstu pedagoģiskās izglītības ieguvei un 
atbalstot inovatīvu risinājumu izstrādi un 
ieviešanu profesionālās izglītības procesā, 
tajā skaitā IKT, e-resursu un e-mācību vides 
risinājumu izmantošanai mācību procesā. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Saskaņā ar FM sniegto komentāru 
izziņas 139.punktā, IZM piedāvā 
precizēt atbalsta veida aprakstu, aiz 
vārda „lai paaugstinātu” papildināt ar 
vārdiem „sākotnējā profesionālajā 
izglītībā un profesionālajā 
tālākizglītībā”.  

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Aktivit ātes ietvaros tiks risinātas šādas 
darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” SVID analīzē identificētās 
problēmas: ierobežota izglītības sistēmas 
kapacitāte, noteikta ar nepietiekamu pedagogu 
kvalifikācijas paaugstināšanas aktivitāti un 
novecošanos.  

 

154. 77. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu profesionālajā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, izstrādājot un īstenojot kursus, 
sniedzot atbalstu pedagogu stažēšanās 
pasākumiem sadarbībā ar darba devējiem un 
uzlabojot profesionālās izglītības pedagogu 
sagatavošanu. Pasākuma ietvaros tiks risinātas 
šādas darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” SVID analīzē identificētās 
vājās puses (problēmas): ierobežota izglītības 
sistēmas kapacitāte, noteikta ar nepietiekamu 
pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas 
aktivitāti un novecošanos”. 

LBAS 

Lūdz p.77. „Atbalsts paredzēts, lai paaugstinātu 
profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
profesionālo un pedagoģisko kompetenci, 
izstrādājot un īstenojot kursus, sniedzot atbalstu 
pedagogu stažēšanās pasākumiem sadarbībā ar 
darba devējiem un uzlabojot profesionālās 
izglītības pedagogu sagatavošanu.” izteikt 
sekojošā redakcijā: 

”Atbalsts paredzēts, lai paaugstinātu 
profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
profesionālo un pedagoģisko kompetenci, 
izstrādājot un īstenojot kursus, sniedzot atbalstu 
pedagogu stažēšanās pasākumiem sadarbībā ar 
darba devējiem un darba ņēmēju organizācijām 
un uzlabojot profesionālās izglītības pedagogu 
sagatavošanu.” 

Daļēji ņemts vērā 

IZM ir precizējusi atbalsta veida 
aprakstu (skatīt izziņas 153.punktā 
piedāvāto redakciju), atbalstu paredzot 
pedagogu stažēšanās pasākumiem 
uzņēmumos un organizācijās, 
nesašaurinot sadarbību tikai uz darba 
devējiem un dodot iespēju sadarbībai arī 
ar citām organizācijām (t.sk., darba 
ņēmēju organizācijām), ja tas 
nepieciešams mērķa sasniegšanai 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

155. 77. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu profesionālajā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, izstrādājot un īstenojot kursus, 
sniedzot atbalstu pedagogu stažēšanās 
pasākumiem sadarbībā ar darba devējiem un 
uzlabojot profesionālās izglītības pedagogu 
sagatavošanu. Pasākuma ietvaros tiks risinātas 
šādas darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” SVID analīzē identificētās 
vājās puses (problēmas): ierobežota izglītības 
sistēmas kapacitāte, noteikta ar nepietiekamu 
pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas 
aktivitāti un novecošanos”. 

Valsts kanceleja 

No 1.3.1.2.apakšaktivitātes atbalsta veida 
aprakstā nepieciešams izslēgt atsauci uz SVID 
analīzi. 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

156. 78. rindkopa IZM Daļēji ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
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Attiecināmās izmaksas: Projekta tiešās 
mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 
(piemēram, stipendijas, transporta 
izdevumu kompensācijas, un tml.); projekta 
tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
(atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un 
noma, materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību 
iegāde, intelektuālo resursu vai to lietošanas 
tiesību (licenču) iegāde un tml.), izņemot 
atgūstamo pievienotās vērtības nodokli un 
parādu procentus;  ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārtām, transporta līdzekļiem, 
infrastruktūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi; ar projekta 
aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti kapitālie 
izdevumi - ne vairāk, kā 10% no projekta 
attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru 
iegāde, datu tīklu izbūve un tml.), izņemot 
mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 
infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 
iegādes izmaksas; projekta netiešās izmaksas, 
kas noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi 
- līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar projekta 
īstenošanu saistītās izmaksas (piemēram, 
projekta iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

 

Izteikt šādā redakcijā: 

Attiecināmās izmaksas:  

Projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, stipendijas, 
transporta izdevumu kompensācijas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un noma, 
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 
(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 
procentus;   

ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās 
amortizācijas izmaksas amortizējamiem 
aktīviem (piemēram, mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai), ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti 
kapitālie izdevumi - ne vairāk, kā 10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

projekta netiešās izmaksas, kas noteiktas, 
pamatojoties uz nemainīgu likmi - līdz 20% no 
tiešajām darbības (aktivitāšu īstenošanas) 
izmaksām un citas, ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas (piemēram, projekta 
iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 
izdevumu maksimālā apjoma 
noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 
prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 
par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 
tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

Lūdzam skaidrot FM nostāju par 
kapitālo izdevumu izslēgšanu, jo 
attiecināmo izmaksu apraksts ir 
izstrādāts atbilstoši EP un Padomes 
regulā (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas 
Sociālo fondu un Padomes regulā (EK) 
Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par ERAF, ESF un 
Kohēzijas fondu, noteiktajam, kas atļauj 
ESF aktivitātēs finansēt ERAF veida 

papildinājuma precizēto versiju. 
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aktivitātes (kapitālos izdevumus) līdz 
10 % no ESF darbības programmā 
katram prioritārajam virzienam 
paredzētā Kopienas finansējuma 
apjoma. Šajā gadījumā komentārs par 
to, ka prioritātes ieviešanā ir iesaistītas 
vairākas ministrijas, nav pamatots. IZM 
pārziņā esošās abas prioritātes īsteno 
tikai IZM un līdz ar to var nodrošināt 
izmaksu atbilstības uzraudzību. Pie tam, 
ja minētais 10% limits ir noteikts 
aktivitātes līmenī un to strikti ievēro, tas 
neietekmē un nepārsniedz prioritārajam 
virzienam kopējo iespējamo 10% 
limitu. 

Lūdzam izvērtēt iespēju DP līmenī 
paredzēt iespēju ESF ietvaros veikt 
kapitālos izdevumus regulās noteiktajā 
apmērā, ja to ir nepieciešams īpaši 
norādīt DP. 

157. 79. rindkopa 

Mērķa grupas: Sākotnējā profesionālajā 
izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā 
iesaistītie pedagogi, akadēmiskais personāls, 
studenti.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Mērķa grupas: Profesionālajā sākotnējā izglītībā 
un profesionālajā tālākizglītībā iesaistītie 
pedagogi, prakses vadītāji, amatnieki, kas 
iesaistīti profesionālājā (amatniecības) izglītībā, 
akadēmiskais personāls, kas iesaistīts pedagogu 
sagatavošanā, studenti, kas iegūst profesionālās 
izglītības pedagoga kvalifikāciju.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

158. 79. rindkopa 

Mērķa grupas: Sākotnējā profesionālajā 
izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā 
iesaistītie pedagogi, akadēmiskais personāls, 
studenti. 

FM 

Aicinām svītrot vārdu “studenti”, ņemot vērā, 
ka studenti nav aktivitātes mērķa grupa. 

Nav ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi mērķa grupas 
redakciju (skatīt 157.punktu) un 
uzskata, ka atbalsts aktivitātē ir jāparedz 
arī studentiem, kas iegūst profesionālās 
izglītības pedagoga kvalifikāciju, īpaši, 
ja students paralēli studijām jau strādā 
skolā. Pie tam atbalsta veids paredz 
uzlabot profesionālās izglītības 
pedagogu sagatavošanu, sniedzot 
atbalstu pedagoģiskās izglītības ieguvei 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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(skatīt 153.punktā IZM precizēto 
atbalsta veida redakciju). 

159. 80. rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras, augstākās izglītības institūcijas. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Profesionālājā izglītībā 
iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, augstākās 
izglītības institūcijas, kas koordinē 
profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

160. 80.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras, augstākās izglītības institūcijas. 

SM 

Izteikt DPP 80. rindkopu šādā redakcijā: 

„Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, kapitālsabiedrības, kas veic valsts 
pārvaldes funkcijas, profesionālās izglītības 
vai profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras, augstākās izglītības institūcijas.” 

Pamatojums: Tieši sadarbībā ar nozaru 
uzņēmumiem vislabāk tiktu nodrošināta saikne 
ar ražošanu, jo kompetence šobrīd koncentrējas 
tieši nozaru uzņēmumos. 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka 1.3.1.2. apakšaktivitāte 
ir vērsta uz pedagogu tālākizglītības un 
pedagogu sagatavošanas sistēmas 
uzlabošanu  nacionālā līmenī, līdz ar to 
kā projektu iesniedzēji ir paredzētas 
iestādes, kam normatīvajos aktos ir 
noteiktas vai deleģētas funkcijas 
profesionālās izglītības attīstības jomā 
nacionālā līmenī. Kapitālsabiedrības, 
kas veic valsts pārvaldes funkcijas, 
varēs iesaistīties projektu īstenošanā kā 
sadarbības partneri. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

161. 81. rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 1 000 000 EUR līdz 5 000 000 EUR. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 1 000 000 EUR līdz 
6 000 000 EUR. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

162. 82., 83. rindkopa 

1.3.1.3. apakšaktivitāte. Atbalsts sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 
īstenošanai. 

Aktivit ātes mērķis: Uzlabot sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitāti profesionālās izglītības 
iestādēs, lai nodrošinātu sabalansētu 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.3.1.3. apakšaktivitāte. Atbalsts sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai. 

Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
kvalitāti, tajā skaitā palielinot līdzdalību 
vidējās izglītības pakāpē, un nodrošināt 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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profesionālo kompetenču un prasmju apguvi 
profesionālai darbībai un izglītības 
turpināšanai, t.sk., veicinot profesionālās 
izglītības attīstību kvalifikācijas prasībām 
atbilstošu praktisko mācību un kvalifikācijas 
prakses īstenošanu profesionālās vidējās un 
arodizglītības programmās, kā arī paplašinot 
māceklības (apprenticeship, traineeship) un 
amatu izglītības pieejamību. 

sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi 
profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai. 

163. 84. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai uzlabotu 
sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitāti profesionālās izglītības 
iestādēs, uzlabojot mācību metodes, 
intelektuālos resursus, mācību organizāciju un 
mācību norisi, tajā skaitā sniedzot atbalstu 
mācību palīgmateriālu izstrādei, materiālu, 
grāmatu, programmatūras, un citu intelektuālo 
resursu lietošanas licenču iegādei, informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai 
mācību procesā, e-resursu un e-mācību vides 
risinājumu izstrādei un ieviešanai, informācijas 
tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanai, 
mācību darba organizācijas uzlabošanai, 
praktisko mācību un kvalifikācijas prakses 
īstenošanai profesionālās vidējās un 
arodizglītības programmās, uzlabotu 
sākotnējās profesionālās izglītības mācību 
priekšmetu, kursu, moduļu vai praktisko 
mācību īstenošanu (tajā skaitā atbalstot 
mācības pie amata meistara vai uzņēmumā - 
apprenticeship, traineeship) un prakses 
vadītāju apmācību.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts mācību 
metožu un intelektuālo resursu, mācību 
organizāciju un mācību norises uzlabošanai, 
tajā skaitā sniedzot atbalstu mācību 
palīgmateriālu izstrādei, mācību materiālu, 
grāmatu, programmatūras un citu intelektuālo 
resursu iegādei, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, e-
resursu un e-mācību vides risinājumu 
ieviešanai, informācijas tehnoloģiju lietošanas 
prasmju uzlabošanai, pilnveidot profesionālās 
izglītības mācību priekšmetu, kursu, moduļu 
īstenošanu, konsultatīva atbalsta sniegšanu 
audzēkņiem, un nodrošināt kvalifik ācijas 
prasībām atbilstošu praktisko mācību un 
prakses īstenošanu profesionālās vidējās un 
arodizglītības programmās, tajā skaitā 
atbalstot mācības pie amata meistara vai 
uzņēmumā (apprenticeship, traineeship) un 
veicinot amatu izglītības pieejamību. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

164. 85. rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta tiešās 
mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 
(piemēram, stipendijas, transporta 
izdevumu kompensācijas, un tml.); projekta 
tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
(atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Attiecināmās izmaksas:  

Projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un 
noma, materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību 
iegāde, intelektuālo resursu vai to lietošanas 
tiesību (licenču) iegāde un tml.), izņemot 
atgūstamo pievienotās vērtības nodokli un 
parādu procentus;  ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārtām, transporta līdzekļiem, 
infrastruktūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi; ar projekta 
aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti kapitālie 
izdevumi - ne vairāk, kā 10% no projekta 
attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 
latiem, telpu remonta izmaksas, datoru, serveru 
iegāde, datu tīklu izbūve un tml.), izņemot 
mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 
infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 
iegādes izmaksas; projekta netiešās izmaksas, 
kas noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi 
- līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar projekta 
īstenošanu saistītās izmaksas (piemēram, 
projekta iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, stipendijas, 
transporta izdevumu kompensācijas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un noma, 
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 
(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 
procentus;   

ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās 
amortizācijas izmaksas amortizējamiem 
aktīviem (piemēram, mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai), ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti 
kapitālie izdevumi - ne vairāk, kā 10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

projekta netiešās izmaksas, kas noteiktas, 
pamatojoties uz nemainīgu likmi - līdz 20% no 
tiešajām darbības (aktivitāšu īstenošanas) 
izmaksām un citas, ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas (piemēram, projekta 
iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 
izdevumu maksimālā apjoma 
noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 
prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 
par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 
tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

Skatīt izziņas 156.punktā IZM sniegto 
iebildumu uz FM komentāru par 
kapitālo izdevumu izslēgšanu un 
lūdzam FM skaidrojumu. 

165. 

 

86. rindkopa 

Mērķa grupas: Izglītojamie sākotnējās 
profesionālās izglītības iestādēs, profesionālās 
izglītības pedagogi, darba devēji.   

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Mērķa grupas: Izglītojamie sākotnējās 
profesionālās izglītības iestādēs, profesionālās 
izglītības pedagogi.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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166. 87. rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Profesionālās izglītības 
iestādes, valsts pārvaldes iestādes vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes un 
aģentūras.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Profesionālās izglītības 
iestādes un koledžas, profesionālās izglītības 
iestādes un koledžas sadarbībā ar darba 
devējiem.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

167. 88.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 100 000 EUR līdz 1 000 000 EUR. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 100 000 EUR līdz 
1 000 000 EUR. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

168. 88./89.rindkopa IZM 

1.3.1.aktivitātes „Profesionālās izglītības 
sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un 
pievilcības uzlabošana” ietvaros izveidot 
jaunu apakšaktivitāti, attiecīgi precizējot 
finanšu tabulu un uzraudzības rādītājus, un 
izsakot to šādā redakcijā: 

1.3.1.4. apakšaktivitāte. Sākotnējās 
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana. 

Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu pievilcību 
jauniešiem, lai palielinātu jauniešu īpatsvaru, 
kas iegūst profesionālo izglītību un 
kvalifikāciju. 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts profesionālās 
izglītības programmās sekmīgi studējošiem 
jauniešiem, piešķirot mērķstipendijas prioritāri 
atbalstāmajās jomās.   

 

Attiecināmās izmaksas:  

Projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 
izdevumu maksimālā apjoma 
noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 
prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 
par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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apdrošināšanas obligātās iemaksas, stipendijas, 
transporta izdevumu kompensācijas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un noma, 
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 
(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 
procentus;   

ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās 
amortizācijas izmaksas amortizējamiem 
aktīviem (piemēram, mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai), ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti 
kapitālie izdevumi - ne vairāk, kā 10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

projekta netiešās izmaksas, kas noteiktas, 
pamatojoties uz nemainīgu likmi - līdz 20% no 
tiešajām darbības (aktivitāšu īstenošanas) 
izmaksām un citas, ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas (piemēram, projekta 
iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

Mērķa grupas: Izglītojamie sākotnējās 
profesionālās izglītības iestādēs.  

Finansējuma saņēmēji: Profesionālājā izglītībā 
iesaistīta valsts pārvaldes iestāde.  

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās 
izmaksas: Projekts par visu apakšaktivitātei 
pieejamo finansējumu. 

tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

Skatīt izziņas 156.punktā IZM sniegto 
iebildumu uz FM komentāru par 
kapitālo izdevumu izslēgšanu un 
lūdzam FM skaidrojumu. 
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169. 89., 90.rindkopa 

1.3.2.aktivitāte. Vispārējo zināšanu un prasmju 
uzlabošana.  

1.3.2.1.apakšaktivitāte. Mācību satura, 
metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas 
sistēmas uzlabošana. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.3.2.aktivitāte. Vispārējo zināšanu un prasmju 
uzlabošana.  

1.3.2.1.apakšaktivitāte. Vispārējās vidējās 
izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, 
metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas 
sistēmas uzlabošana. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

170. 91. rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Uzlabot jauniešu vispārējo 
zināšanu un prasmju līmeni un līdzdalību 
vidējās izglītības pakāpē, uzlabojot mācību 
priekšmetu mācību metodiku un mācību 
metodisko nodrošinājumu, veicinot interesi par 
dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetiem, 
uzlabojot mācību sasniegumu vērtēšanas 
sistēmu un piedaloties starptautiskos izglītības 
kvalitātes pētījumos. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Aktivit ātes mērķis: Īstenot reformas vispārējās 
izglītības programmās, optimizējot 
dabaszinātņu un sabiedrības zinātņu apjomu un 
akcentējot zināšanu pielietojumu, pilnveidojot 
mācību priekšmetu saturu, mācību metodes un 
nodrošinājumu, uzlabojot mācību sasniegumu 
vērtēšanas sistēmu, veicinot interesi par 
dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetiem un 
svešvalodu apguvi. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

171. 91. rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Uzlabot jauniešu vispārējo 
zināšanu un prasmju līmeni un līdzdalību 
vidējās izglītības pakāpē, uzlabojot mācību 
priekšmetu mācību metodiku un mācību 
metodisko nodrošinājumu, veicinot interesi par 
dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetiem, 
uzlabojot mācību sasniegumu vērtēšanas 
sistēmu un piedaloties starptautiskos izglītības 
kvalitātes pētījumos. 

VIDM 

Papildināt 91.atkāpi aiz vārdiem „veicinot 
interesi par dabaszinātņu” ar vārdiem „vides 
zinātņu un tehnoloģiju, tai skaitā videi 
draudzīgo tehnoloģiju”.  

Ņemts vērā 
IZM ir precizējusi atbalsta veidu (skatīt 
172.punktā piedāvāto redakciju), tajā 
norādot vides zinātnes. Piekrītam 
papildināt ar vārdiem „tai skaitā videi 
draudzīgo tehnoloģiju” atbalsta veida 
aprakstu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

172. 92. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
izstrādātu vai uzlabotu dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
svešvalodu un valsts valodas mācību 
metodiku, mācību metodisko nodrošinājumu 
un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu  
vidējās izglītības5 posmā, sadarbībā ar 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai uzlabotu 
vispārējās izglītības standartus un programmas 
vidējās izglītības6 posmā, akcentējot zināšanu 
pielietojumu, pilnveidotu mācību priekšmetu 
saturu, mācību metodes un nodrošinājumu 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
5 Dabaszinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju un svešvalodu mācīšanā – arī pamatizglītības otrajā pakāpē (7. – 9.klasē).  
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augstākās izglītības institūcijām, piedalītos 
starptautiskajos salīdzinošajos izglītības 
kvalitātes pētījumos un īstenotu pasākumus 
intereses veicināšanai par dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju 
priekšmetiem.  

dabaszinātņu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas), 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
svešvalodu, valsts valodas, sabiedrības un vides 
zinātņu priekšmetos, uzlabotu mācību 
sasniegumu vērtēšanas sistēmu, e-izglītības (e-
resursu un e-mācību vides) risinājumu attīstību,  
veicinātu interesi par dabaszinātnēm un 
tehnoloģijām un svešvalodu apguvi.  

173. 92. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
izstrādātu vai uzlabotu dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
svešvalodu un valsts valodas mācību 
metodiku, mācību metodisko nodrošinājumu 
un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu  
vidējās izglītības7 posmā, sadarbībā ar 
augstākās izglītības institūcijām, piedalītos 
starptautiskajos salīdzinošajos izglītības 
kvalitātes pētījumos un īstenotu pasākumus 
intereses veicināšanai par dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju 
priekšmetiem. 

VIDM 

Papildināt 92.atkāpi aiz vārda „dabaszinātņu,” 
ar vārdiem „vides zinātņu”. 

Ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi atbalsta veidu (skatīt 
172.punktā piedāvāto redakciju), tajā 
norādot vides zinātnes. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

174. 93. rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta tiešās 
mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 
(piemēram, stipendijas, transporta 
izdevumu kompensācijas, un tml.); projekta 
tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
(atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un 
noma, materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību 
iegāde, intelektuālo resursu vai to lietošanas 
tiesību (licenču) iegāde un tml.), izņemot 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Attiecināmās izmaksas:  

Projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un noma, 
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 
(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 
izdevumu maksimālā apjoma 
noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 
prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
6 Dabaszinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju un svešvalodu mācīšanā – arī pamatizglītības otrajā pakāpē (7. – 9.klasē).  
7 Dabaszinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju un svešvalodu mācīšanā – arī pamatizglītības otrajā pakāpē (7. – 9.klasē).  
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atgūstamo pievienotās vērtības nodokli un 
parādu procentus;  ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārtām, transporta līdzekļiem, 
infrastruktūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi; ar projekta 
aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti kapitālie 
izdevumi - ne vairāk, kā 10% no projekta 
attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 
latiem, telpu remonta izmaksas, datoru, serveru 
iegāde, datu tīklu izbūve un tml.), izņemot 
mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 
infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 
iegādes izmaksas; projekta netiešās izmaksas, 
kas noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi 
- līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar projekta 
īstenošanu saistītās izmaksas (piemēram, 
projekta iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

procentus;   

ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās 
amortizācijas izmaksas amortizējamiem 
aktīviem (piemēram, mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai), ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti 
kapitālie izdevumi - ne vairāk, kā 10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

projekta netiešās izmaksas, kas noteiktas, 
pamatojoties uz nemainīgu likmi - līdz 20% no 
tiešajām darbības (aktivitāšu īstenošanas) 
izmaksām un citas, ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas (piemēram, projekta 
iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 
tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

Skatīt izziņas 156.punktā IZM sniegto 
iebildumu uz FM komentāru par 
kapitālo izdevumu izslēgšanu un 
lūdzam FM skaidrojumu. 

175. 96.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 1 000 000 EUR līdz 5 000 000 EUR. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 1 000 000 EUR līdz 
5 000 000 EUR. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

176. 96./97.rindkopa IZM 

1.3.2.aktivitātes „Vispārējo zināšanu un 
prasmju uzlabošana” ietvaros izveidot jaunu 
apakšaktivitāti, attiecīgi precizējot finanšu 
tabulu un uzraudzības rādītājus, un izsakot to 
šādā redakcijā: 

1.3.2.2.apakšaktivitāte. Atbalsts vispārējās 
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 
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mācību priekšmetos. 

Aktivit ātes mērķis: Nodrošināt vispārējās 
izglītības iestādēs nepieciešamo pedagogu 
skaitu  dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju un svešvalodu priekšmetos un 
veicināt jauno pedagogu iesaistīšanos darbā 
skolās. 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts pedagogu 
trūkuma novēršanai un pedagogu sagatavošanai 
vispārējā izglītībā darbam vidējās izglītības 
pakāpē šādos prioritārajos mācību priekšmetos: 
dabaszinātnēs (fizika, ķīmija un bioloģija), 
matemātikā, informācijas tehnoloģijās un 
svešvalodās, nodrošinot mērķstipendijas 
studentiem, kas studē vai savieno studijas 
pedagogu sagatavošanas programmās ar darbu 
skolā, un pedagogiem, kas strādā skolās kā 
prioritāri nosaukto mācību priekšmetu skolotāji. 
Apakšaktivitātes ietvaros tiks risināta problēma, 
kas saistīta ar vidējo izglītību ieguvušo skolēnu 
nepietiekamajām zināšanām dabaszinātņu 
priekšmetos, tehnoloģijās un svešvalodās, 
uzlabojot vispārējās izglītības kvalitāti un 
pieejamību, novēršot dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju un 
svešvalodu skolotāju trūkumu vispārējās 
izglītības iestādēs, un nodrošinot atbilstošu 
skolēnu sagatavošanu studijām augstākajā 
izglītībā dabaszinātņu un tehnoloģiju 
programmās.  

Attiecināmās izmaksas:  

Projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, stipendijas, 
transporta izdevumu kompensācijas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un noma, 
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 

izdevumu maksimālā apjoma 
noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 
prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 
par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 
tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

IZM lūdz precizēt aktivitātes aprakstu, 
izsakot to šadā redakcijā: 

„Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts 
pedagogu trūkuma novēršanai vispārējā 
izglītībā darbam vidējās izglītības 
pakāpē šādos prioritārajos mācību 
priekšmetos: dabaszinātnēs (fizika, 
ķīmija un bioloģija), matemātikā, 
informācijas tehnoloģijās un 
svešvalodās (Eiropas Savienības 
oficiālajās valodās), nodrošinot 
mērķstipendijas pedagogiem, kas strādā 
skolās kā prioritāri nosaukto mācību 
priekšmetu skolotāji, un pedagogiem, 
kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto 
mācību priekšmetu skolotāji un savieno 
darbu ar studijām pedagogu 
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(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 
procentus;   

ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās 
amortizācijas izmaksas amortizējamiem 
aktīviem (piemēram, mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai), ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti 
kapitālie izdevumi - ne vairāk, kā 10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

projekta netiešās izmaksas, kas noteiktas, 
pamatojoties uz nemainīgu likmi - līdz 20% no 
tiešajām darbības (aktivitāšu īstenošanas) 
izmaksām un citas, ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas (piemēram, projekta 
iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

Mērķa grupas: pedagoģijas studiju programmu 
studenti un pedagogi.  

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
institūcija, kas īsteno vienotu studentu 
kreditēšanas politiku valstī un nodrošina studiju 
un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību un 
attīstību. 

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās 
izmaksas: Projekts par visu apakšaktivitātei 
pieejamo finansējumu. 

sagatavošanas studiju programmās. 
Apakšaktivitātes ietvaros tiks risināta 
problēma, kas saistīta ar vidējo izglītību 
ieguvušo skolēnu nepietiekamajām 
zināšanām dabaszinātņu priekšmetos, 
tehnoloģijās un svešvalodās, uzlabojot 
vispārējās izglītības kvalitāti un 
pieejamību, novēršot dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju 
un svešvalodu skolotāju trūkumu 
vispārējās izglītības iestādēs, un 
nodrošinot atbilstošu skolēnu 
sagatavošanu studijām augstākajā 
izglītībā dabaszinātņu un tehnoloģiju 
programmās”.  

Mērķa grupas: pedagogi, kas strādā 
skolās kā prioritāri nosaukto mācību 
priekšmetu skolotāji. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
institūcija, kas īsteno vienotu studentu 
kreditēšanas politiku valstī un nodrošina 
studiju un studējošo kreditēšanas 
sistēmas darbību un attīstību, partnerībā 
ar rajonu un republikas pilsētu izglītības 
pārvaldēm. 

 

Skatīt izziņas 156.punktā IZM sniegto 
iebildumu uz FM komentāru par 
kapitālo izdevumu izslēgšanu un 
lūdzam FM skaidrojumu. 

177. 97. rindkopa 

1.3.2.2.apakšaktivitāte. Vispārējās izglītības 
pedagogu kompetences paaugstināšana un 
prasmju atjaunošana. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.3.2.3.apakšaktivitāte. Vispārējās izglītības 
pedagogu kompetences paaugstināšana un 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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prasmju atjaunošana.  vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

178. 98. rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Paaugstināt vispārējā 
izglītībā iesaistīto pedagogu kompetenci un 
nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā 
ar modernizēto izglītības saturu, inovācijām un 
uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Apakšaktivitātes mērķis: Paaugstināt vispārējā 
izglītībā iesaistīto pedagogu kompetenci un 
nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā 
ar modernizēto izglītības saturu, inovācijām un 
uz zināšanām balstītu sabiedrību. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

179. 99. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu vispārējā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, izstrādājot un īstenojot pedagogu 
tālākizglītības programmas un kursus un 
uzlabojot pedagogu sagatavošanu, īpaši 
dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, svešvalodu un valsts valodas 
priekšmetos un veicot pasākumus skolotāju 
trūkuma novēršanai. Lai novērstu 
dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju un svešvalodu skolotāju trūkumu, 
paredzēts sniegt atbalstu augstākās izglītības 
institūcijām šādu programmu īstenošanā un 
personām, kas uzsāk studijas attiecīgajās 
skolotāju sagatavošanas programmās, vai 
savieno studijas šādās programmās ar darbu 
skolā.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu vispārējā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, izstrādājot un īstenojot pedagogu 
tālākizglītības programmas un kursus, īpaši 
saistībā ar modernizēto izglītības saturu, 
inovācijām un uz zināšanām balstītu 
sabiedrību, informācijas tehnoloģiju, e-
resursu un e-mācību vides risinājumu 
izmantošanu mācību procesā. 
Apakšaktivit ātes ietvaros tiks risināta 
problēma, kas saistīta ar vidējo izglītību 
ieguvušo skolēnu nepietiekamajām 
zināšanām dabaszinātņu priekšmetos, 
tehnoloģij ās un svešvalodās, uzlabojot 
vispārējās izglītības kvalitāti un pedagogu 
profesionālo un pedagoģisko kompetenci.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

180. 99. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu vispārējā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, izstrādājot un īstenojot pedagogu 
tālākizglītības programmas un kursus un 
uzlabojot pedagogu sagatavošanu, īpaši 
dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, svešvalodu un valsts valodas 
priekšmetos un veicot pasākumus skolotāju 
trūkuma novēršanai. Lai novērstu 

RAPLM 

Atbalsta veidā paredzēt ne tikai pedagogu 
sagatavošanu, bet arī tālākizglītību, kā arī 
papildināt ar pedagogu kompetenču 
paaugstināšanu darbam ar īpašām mērķa 
grupām.. 

Ņemts vērā. 

Atbalsta veidā jau ir paredzēta 
pedagogu tālākizglītība. IZM ir 
precizējusi apakšaktivitātes aprakstu, no 
atbalsta veida svītrojot pedagogu 
sagatavošanu (skatīt 176.punktā IZM 
piedāvāto redakciju), savukārt 
pedagogu kompetenču paaugstināšana 
darbam ar īpašām mērķa grupām ir 
paredzēta 1.4.4.1.apakšaktivitātē 
„Iekļaujošas izglītības un sociālās 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju un svešvalodu skolotāju trūkumu, 
paredzēts sniegt atbalstu augstākās izglītības 
institūcijām šādu programmu īstenošanā un 
personām, kas uzsāk studijas attiecīgajās 
skolotāju sagatavošanas programmās, vai 
savieno studijas šādās programmās ar darbu 
skolā. 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā 
personāla sagatavošana, nodrošināšana 
un kompetences paaugstināšana” (skatīt 
izziņas 253.punktā IZM piedāvāto 
redakciju) 

 

181. 99. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu vispārējā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, izstrādājot un īstenojot pedagogu 
tālākizglītības programmas un kursus un 
uzlabojot pedagogu sagatavošanu, īpaši 
dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, svešvalodu un valsts valodas 
priekšmetos un veicot pasākumus skolotāju 
trūkuma novēršanai. Lai novērstu 
dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju un svešvalodu skolotāju trūkumu, 
paredzēts sniegt atbalstu augstākās izglītības 
institūcijām šādu programmu īstenošanā un 
personām, kas uzsāk studijas attiecīgajās 
skolotāju sagatavošanas programmās, vai 
savieno studijas šādās programmās ar darbu 
skolā. 

LBAS 

Lūdz p.99. „Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, 
lai paaugstinātu vispārējā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, izstrādājot un īstenojot pedagogu 
tālākizglītības programmas un kursus un 
uzlabojot pedagogu sagatavošanu, īpaši 
dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, svešvalodu un valsts valodas 
priekšmetos un veicot pasākumus skolotāju 
trūkuma novēršanai.” izteikt sekojošā redakcijā: 

„Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai 
paaugstinātu vispārējā izglītībā iesaistīto 
pedagogu profesionālo un pedagoģisko 
kompetenci, sadarbībā ar darba ņēmēju 
organizācijām izstrādājot un īstenojot pedagogu 
tālākizglītības programmas un kursus un 
uzlabojot pedagogu sagatavošanu, īpaši 
dabaszinātņu, matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, svešvalodu un valsts valodas 
priekšmetos un veicot pasākumus skolotāju 
trūkuma novēršanai.” 

Nav ņemts vērā 

IZM vērš uzmanību, ka aktivitātes 
mērķis ir uzlabot vispārējā izglītībā 
iesaistīto pedagogu profesionālo un 
pedagoģisko kompetenci. Šī aktivitāte ir 
jāveic sadarbībā ar visām iesaistītajām 
pusēm, piem., augstskolām, izglītības 
pārvaldēm, kā arī  darba ņēmēju 
organizācijām, ja tas nepieciešams 
izvirzīto mērķu sasniegšanai. Līdz ar to 
nav nepieciešams izdalīt sadarbību tikai 
ar darba ņēmēju organizācijām.  

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

182. 100. rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta tiešās 
mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 
(piemēram, stipendijas, transporta 
izdevumu kompensācijas, un tml.); projekta 
tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
(atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Attiecināmās izmaksas:  

Projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un noma, 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 
izdevumu maksimālā apjoma 
noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un 
noma, materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību 
iegāde, intelektuālo resursu vai to lietošanas 
tiesību (licenču) iegāde un tml.), izņemot 
atgūstamo pievienotās vērtības nodokli un 
parādu procentus;  ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārtām, transporta līdzekļiem, 
infrastruktūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi; ar projekta 
aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti kapitālie 
izdevumi - ne vairāk, kā 10% no projekta 
attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 
latiem, telpu remonta izmaksas, datoru, serveru 
iegāde, datu tīklu izbūve un tml.), izņemot 
mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 
infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 
iegādes izmaksas; projekta netiešās izmaksas, 
kas noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi 
- līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar projekta 
īstenošanu saistītās izmaksas (piemēram, 
projekta iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 
(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 
procentus;   

ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās 
amortizācijas izmaksas amortizējamiem 
aktīviem (piemēram, mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai), ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti 
kapitālie izdevumi - ne vairāk, kā 10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

projekta netiešās izmaksas, kas noteiktas, 
pamatojoties uz nemainīgu likmi - līdz 20% no 
tiešajām darbības (aktivitāšu īstenošanas) 
izmaksām un citas, ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas (piemēram, projekta 
iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 
par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 
tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

Skatīt izziņas 156.punktā IZM sniegto 
iebildumu uz FM komentāru par 
kapitālo izdevumu izslēgšanu un 
lūdzam FM skaidrojumu. 

183. 101. rindkopa 

Mērķa grupas: Izglītojamie vispārējā 
izglītībā un sākotnējā profesionālajā 
izglītībā, pedagogi vidējās izglītības pakāpē un 
akadēmiskais personāls, kas iesaistīts 
pedagogu sagatavošanā un pedagoģijas un 
izglītības vadības zinātnēs.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Mērķa grupas: pedagogi vidējās izglītības 
pakāpē un akadēmiskais personāls, kas iesaistīts 
pedagogu sagatavošanā un pedagoģijas un 
izglītības vadības zinātnēs.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

184. 102. rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, rajonu izglītības pārvaldes, izglītības 
atbalsta iestādes, aģentūras, augstākās 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, rajonu izglītības pārvaldes, izglītības 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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izglītības institūcijas. atbalsta iestādes, augstākās izglītības 
institūcijas. 

vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

IZM lūdz vārdus „rajonu izglītības 
pārvaldes” aizstāt ar vārdiem „rajonu un 
republikas pilsētu izglītības pārvaldes” 

 

185. 102.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, rajonu izglītības pārvaldes, izglītības 
atbalsta iestādes, aģentūras, augstākās 
izglītības institūcijas. 

LPS 

102.punktā vārdus „rajonu izglītības pārvaldes” 
aizstāt ar vārdiem „pašvaldības”, jo ATR 
kontekstā nav iespējams paredzēt cik ilgi vēl 
pastāvēs rajonu izglītības pārvaldes, turklāt tās 
jau ir pašvaldības iestādes vai struktūrvienības. 

Nav ņemts vērā. 

IZM lūdz vārdus „rajonu izglītības 
pārvaldes” aizstāt ar vārdiem „rajonu un 
republikas pilsētu izglītības pārvaldes”, 
to papildinot ar zemsvītras atsauci 
„institūcijas, kas reģionālās reformas 
rezultātā pārņems rajonu un republikas 
pilsētu izglītības pārvalžu funkcijas”. 

Skaidrojam, ka šobrīd rajonu izglītības 
pārvaldes pastāv un veic noteiktas 
funkcijas, kas nepieciešamas aktivitātes 
īstenošanai. Turklāt izglītības pārvalžu 
funkcijas nav paredzēts likvidēt 
reģionālās reformas rezultātā. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

186. 103. rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 1 000 000 EUR līdz 5 000 000 EUR. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 1 000 000 EUR 
līdz 4 494 991 EUR. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

187. 104. rindkopa 

Pasākums veicinās policentriskas attīstības 
modeļa īstenošanu vispārējā un profesionālajā 
izglītībā. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks 
nodrošināta, atbalstot vispārējās un 
profesionālās izglītības pieejamību 
iedzīvotājiem nacionālas, reģionālas un 
novadu nozīmes attīstības centros, kā arī lauku 
teritorijās visos plānošanas reģionos. 
Priekšrocības (papildus punkti projektu 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

Pasākums veicinās policentriskas attīstības 
modeļa īstenošanu vispārējā un profesionālajā 
izglītībā. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks 
nodrošināta, atbalstot vispārējās un 
profesionālās izglītības pieejamību 
iedzīvotājiem nacionālas, reģionālas un novadu 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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vērtēšanā) tiks dota projektiem, kuri aptvers 
lielāku mērķa grupu, demonstrēs sasaisti ar 
ERAF investīcijām un tiks īstenoti teritorijās ar 
augstāku bezdarba līmeni. Visiem reģioniem 
un finansējuma saņēmējiem tiek piemērotas 
vienādas struktūrfonda līdzfinansējuma likmes. 

nozīmes attīstības centros, kā arī lauku 
teritorijās visos plānošanas reģionos. Lai 
nodrošinātu līdzsvarotu atbalstu visiem 
Latvijas reģioniem, ar projektu atlases 
krit ēriju pal īdzību tiks regulēts finanšu 
resursu sadalījums, ņemot vērā reģionos 
vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās 
izglītības iestādēs esošo un plānoto audzēkņu 
skaitu, esošo un nepieciešamo pedagogu 
skaitu, reģionu un novadu attīstības 
perspektīvas un reģionālā darba tirgus 
prasības. Priekšrocības (papildus punkti 
projektu v ērt ēšanā) tiks dota projektiem, 
kuri aptvers lielāku mērķa grupu un 
demonstrēs sasaisti ar ERAF investīcijām. 
Visiem reģioniem un finansējuma 
saņēmējiem tiek piemērotas vienādas 
strukt ūrfonda līdzfinansējuma likmes. 

188. 105. rindkopa 

Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz 
makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, 
tomēr pasākumā plānotās aktivitātes dos 
ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes 
veicināšanā. Pasākuma aktivitātes ir vērstas uz 
izglītības kvalitātes un atbilstības uzlabošanu 
un zinoša un prasmīga darbaspēka 
sagatavošanu, lai veicinātu tautsaimniecības 
attīstību. Atbalsts tiks sniegts produktīvām 
nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā nodrošinās 
ieguldījumus ekonomikā (tā, piemēram, 
augstākās izglītības jomā prioritārā kārtā tiks 
atbalstītas tautsaimniecībai nozīmīgas nozares 
- dabaszinātnes, informācijas tehnoloģijas, 
inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, 
vides aizsardzība u.c.). Tāpat augsta līmeņa 
profesionāļu sagatavošana, kas spējīgi plānot, 
radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas 
produktus un produktus un pakalpojumus ar 
augstu pievienoto vērtību, veicinās 
tautsaimniecības attīstību un inovāciju pamata 
un radošo industriju attīstību. Vairāku 
aktivitāšu ietvaros plānota lielāka uzņēmēju un 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Makroekonomiskā stabilitāte 

Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz 
makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, 
tomēr pasākumā plānotās aktivitātes dos 
ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes 
veicināšanā. Pasākuma aktivitātes ir vērstas uz 
izglītības kvalitātes un atbilstības uzlabošanu un 
zinoša un prasmīga darbaspēka sagatavošanu, 
lai veicinātu tautsaimniecības attīstību. Atbalsts 
tiks sniegts produktīvām nozarēm, kas vidējā un 
ilgā termiņā nodrošinās ieguldījumus 
ekonomikā (tā, piemēram, vispārējās un 
profesionālās izglītības jomā – dabaszinātņu 
un informācijas tehnoloģiju priekšmetiem, 
profesionālās izglītības jomā - mehānikas un 
metālapstrādes, enerģētikas, elektronikas un 
automātikas, transporta, būvniecības, 
kokapstrādes, lauksaimniecības, ķīmiskās 
rūpniecības, tūrisma un  tekstilapstrādes 
nozarē). Tāpat augsta līmeņa profesionāļu 
sagatavošana, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

IZM papildus lūdz horizontālo prioritāti 
„Vienādas iespējas” izteikt šādā 
redakcijā: 

„ Pasākums kopumā netieši veicinās 
vienādu iespēju nodrošināšanu. 
Pasākuma aktivitātēs nav paredzēti 
nekādi ierobežojumi dzimuma un 
vienādu iespēju aspektā. Atbilstība 
horizontālajām prioritātēm un 
diskriminācijas (dzimuma, rases, 
etniskās izcelsmes, reliģijas, 
invaliditātes u.c.) nepieļaušana būs 
viens no nosacījumiem potenciālajiem 
projektu ieviesējiem, tādejādi 
nodrošinot vienādu iespēju ievērošanu. 
Priekšrocības tiks sniegtas tiem 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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nozares speciālistu piesaiste mācību un prakses 
procesā, kas veicinās sadarbības attīstību starp 
izglītotājiem un darba devējiem.  

ražošanā augstas tehnoloģijas produktus un 
produktus un pakalpojumus ar augstu 
pievienoto vērtību, veicinās tautsaimniecības 
attīstību un inovāciju pamata un radošo 
industriju attīstību. Vairāku aktivitāšu ietvaros 
plānota lielāka uzņēmēju un nozares speciālistu 
piesaiste mācību un prakses procesā, kas 
veicinās sadarbības attīstību starp izglītotājiem 
un darba devējiem.  

projektiem, kuros šie principi tiks 
ievēroti. Pasākumam būs pozitīva 
ietekme uz dzimuma līdztiesību, jo tiks 
veicināta sieviešu interese par 
eksaktajiem priekšmetiem, tādejādi 
sniedzot iespēju tādu profesiju izvēlei 
nākotnē, kurās pastāvēs augstāka darba 
samaksa.”  

 

189. 105.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

VIDM 

Papildināt 105.atkāpi: 

aiz vārdiem „vides aizsardzība” ar vārdiem „un 
pārvaldība”; 

aiz vārdiem „veicinās tautsaimniecības attīstību 
un” ar vārdiem „videi draudzīgo tehnoloģiju”. 

Ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi horizontālās 
prioritātes aprakstu, lai tā atbilstu 
pasākumā īstenotajām aktivitātēm 
(skatīt 188.punktā IZM piedāvāto  
redakciju). IZM piekrīt papildināt 
aprakstu ar VIDM ierosināto tekstu 
„videi draudzīgo tehnoloģiju” un 
precizēto redakciju iesniegt FM. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

190. 107. rindkopa 

Pasākums nav tieši vērsts uz ilgspējīgu 
attīstību, jo tam nav tiešas ietekmes uz vidi. 
Tomēr pasākuma ietvaros ir plānotas 
aktivitātes, kuru ietvaros var notikt vides 
aizsardzības speciālistu sagatavošana. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Ilgtspējīga attīstība 

Pasākums nav tieši vērsts uz ilgspējīgu attīstību, 
jo tam nav tiešas ietekmes uz vidi. Tomēr 
pasākuma ietvaros var tikt atbalst īta vides 
zinību veicināšana attiecīgu mācību 
priekšmetu saturā, kā arī notikt vides 
aizsardzības speciālistu sagatavošana. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

191. 108. rindkopa 

Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas 
sabiedrības attīstību, bet tā aktivitātes var dot 
ieguldījumu informācijas sabiedrības 
veidošanā, projektu specifiskajos atlases 
kritērijos paredzot papildus atbalstu 
projektiem, kas vērsti uz informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju un elektronisko 
resursu izmantošanu mācību procesā.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Informācijas sabiedrība 

Pasākuma aktivitātes dos ieguldījumu 
informācijas sabiedrības veidošanā, veicinot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
izmantošanu mācību procesā un lietošanas 
prasmju uzlabošanu, e-resursu un e-mācību 
vides risinājumu izstrādi un ieviešanu gan 
vispārējā, gan profesionālajā izglītībā. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Ieguldījums informācijas sabiedrības veidošanā 
tiks veicināts, projektu specifiskajos atlases 
kritērijos paredzot papildus atbalstu projektiem, 
kas vērsti uz informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju un elektronisko resursu 
izmantošanu mācību procesā.  

192. 109.rindkopa 

Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:  

1. Nodrošināt ES fondu projektu 
iesniegumu atlasi un vērtēšanu; 

2. Pieņemt lēmumu par ES fondu 
projekta iesnieguma apstiprināšanu; 

3. Pamatojoties uz ES fondu projekta 
iesniedzēja juridisko statusu, vienoties ar 
ES fondu finansējuma saņēmēju par ES 
fondu projekta īstenošanas nosacījumiem; 

4. Nodrošināt ES fondu projekta 
īstenošanas uzraudzību un kontroli; 

5. Pārbaudīt un apstiprināt ES fondu 
finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumu un sagatavot izdevuma 
deklarāciju; 

6. Sniegt sabiedrībai informāciju un 
nodrošināt publicitāti jautājumos, kas 
saistīti ar aktivitāti. 

 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:  

1. Piedalīties ES fondu plānošanas 
dokumentu izstrādē. 

2. Izstrādāt ES fondu projektu 
iesniegumu vērt ēšanas kritērijus un 
aktivit āšu/ apakšaktivitāšu īstenošanas 
kārt ību (MK noteikumus);  
3. Nodrošināt ES fondu projektu 
iesniegumu atlasi, vērtēšanu un lēmumu 
pieņemšanu par ES fondu projekta 
iesnieguma apstiprināšanu; 

4. Pamatojoties uz ES fondu projekta 
iesniedzēja juridisko statusu, vienoties ar 
ES fondu finansējuma saņēmēju par ES 
fondu projekta īstenošanas nosacījumiem; 

5. Nodrošināt ES fondu ieviešanas 
uzraudzību un kontroli projektu l īmenī; 

6. Pārbaudīt un apstiprināt ES fondu 
finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumus un sagatavot izdevumu 
deklarācijas; 

7. Nodrošināt ES fondu ieviešanas 
uzraudzību aktivit āšu un pasākumu 
līmenī; 
8. Sniegt sabiedrībai informāciju un 
nodrošināt publicitāti ES fondu ieviešanas 
jautājumos (paredzēto funkciju un 
kompetences ietvaros). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

193. 1.3.Pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” Ieviešanas tabula 
(Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Ieviešanas tabulu izteikt šādā redakcijā: (Skatīt 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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tabulu zemāk). Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Lūdzam tabulā sadarbības iestādes 
saīsinājumu PIAA aizstāt ar VIAA, jo 
ar 01.05.2007. tā ir mainījusi 
nosaukumu uz Valsts izglītības 
attīstības aģentūru. 

 

 

Aktivit ātes/ apakšaktivitātes nr. un 
nosaukums 

Projektu atlases 
veids 

Starpniek- 
institūcija / 
Atbild īgā 
iestāde 

Funkcija
s 

Sadarbība
s iestāde 

Funkcij
as 

Plānotais 
projektu 

iesniegumu 
pieņemšanas 
uzsākšanas 

datums 

1.3.1.1. Nacionālās kvalifikāciju sistēmas 
pilnveide, profesionālās izglītības satura 
un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu 
sadarbības uzlabošana. 

Ierobežota 
projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 
7.,8 

PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
1.ceturksnis 

1.3.1.2. Profesionālajā izglītībā 
iesaistīto pedagogu kompetences 
paaugstināšana. 

Ierobežota 
projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 
7.,8 

PIAA 4. - 6., 8 2007.gada 
4.ceturksnis 

1.3.1.3. Atbalsts sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 
īstenošanai.   

Atklāta projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1.,2., 7.,8 PIAA 3. - 6., 8  2008.gada 
4.ceturksnis 

1.3.1.4. Sākotnējās profesionālās 
izglītības pievilcības veicināšana 

Ierobežota 
projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 
7.,8 

PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
2.ceturksnis 

1.3.2.1. Vispārējās vidējās izglītības 
satura reforma, mācību priekšmetu, 
metodikas un mācību sasniegumu 
vērt ēšanas sistēmas uzlabošana. 

Ierobežota 
projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 
7.,8 

PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
3.ceturksnis 

1.3.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības Ierobežota IZM 1. - 3., PIAA 4. - 6., 8 2007.gada 
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pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 
mācību priekšmetos 

projektu 
iesniegumu 
atlase 

7.,8 3.ceturksnis 

1.3.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu 
kompetences paaugstināšana un 
prasmju atjaunošana 

Ierobežota 
projektu 
iesniegumu 
atlase 

IZM 1. - 3., 
7.,8 

PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
1.ceturksnis 

 

 Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

1.3.1.1.apakšaktivitāte ir vērsta uz profesionālās izglītības sistēmas un satura uzlabošanu nacionālā un reģionālā līmenī, tādēļ atbalstu var saņemt tās institūcijas, kam ir mandāts profesionālās 
izglītības attīstības jomā nacionālā vai reģionālā līmenī. 

1.3.1.2.apakšaktivitāte ir vērsta uz profesionālās izglītības sistēmas – pedagogu tālākizglītības un pedagogu sagatavošanas uzlabošanu nacionālā līmenī, tādēļ atbalstu var saņemt tās institūcijas, 
kam ir mandāts profesionālās izglītības attīstības jomā nacionālā līmenī.  

1.3.1.3.apakšaktivitāte aktivitāte ir vērsta uz profesionālās izglītības īstenošanas kvalitātes uzlabošanu izglītības iestādes līmenī un visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas 
pretendēt uz atbalstu. 

1.3.1.4.apakšaktivitātē ir paredzēts ierobežota projektu atlase, lai nodrošinātu valstī vienotu un koordinētu atbalsta sniegšanu sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņiem. 
1.3.2.1.apakšaktivitāte ir vērsta uz vispārējās izglītības sistēmas un satura uzlabošanu nacionālā līmenī, tādēļ atbalstu var saņemt tās institūcijas, kam ir mandāts vispārējās izglītības attīstības 
jomā nacionālā līmenī. 

1.3.2.2.apakšaktivitātē ir paredzēts ierobežota projektu atlase, lai nodrošinātu valstī koordinētu tr ūkstošo pedagogu problēmas risinājuma ieviešanu, valsts pārvaldes institūcijai, kas 
īsteno vienotu studentu kreditēšanas politiku valstī un nodrošina studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību un attīstību, ieviešot vienu centralizētu projektu. 
1.3.2.3.apakšaktivitāte ir vērsta uz vispārējās izglītības sistēmas – pedagogu tālākizglītības un pedagogu sagatavošanas uzlabošanu nacionālā un reģionālā līmenī, tādēļ atbalstu var saņemt tās 
institūcijas, kam ir mandāts vispārējās izglītības attīstības jomā vai pedagogu sagatavošanā nacionālā vai reģionālā līmenī. 

IZM lūdz visā projektu atlases veida izvēles paskaidrojuma tekstā vārdus „institūcijas, kam ir mandāts” aizstāt ar vārdiem „iestādes, kam normatīvajos aktos ir noteiktas vai deleģētas funkcijas” 

194. 1.3.Pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” Ieviešanas tabula 
(Skatīt DPP projektu). 

SM 

Mainīt DPP 1.3.1.1.apakšaktivitātes ieviešanas 
veidu uz atklātu projektu konkursu (DPP 
109.rindkopa). 

Pamatojums: Lai uz minētajai aktivitātei 
atvēlēto līdzekļu apguvi var pretendēt iespējami 
plašāks saņēmēju loks, kas šobrīd precīzi nav 
nosakāms. 

Nav ņemts vērā. 

Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir 
paredzēta, lai nodrošinātu valstī 
vienotas un koordinētas profesionālās 
izglītības sistēmas uzlabošanu un 
nacionālās nozīmes projektu rezultātu 
sasniegšanu, kas iespējams tikai pie 
ierobežota projektu iesniedzēju skaita, 
tiem iesaistot projektā nepieciešamos 
sadarbības partnerus un koordinējot to 
darbību aktivitātes izvirzīto mērķu 
sasniegšanai.   

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

195. 1.3.Pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” Ieviešanas tabula 

KM 

1.3. pasākuma „Profesionālās izglītības un 

Ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi redakciju, aizstājot 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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(Skatīt DPP projektu). vispārējo prasmju attīstība” sadaļas „Ieviešana” 
tabulas atsaucēs lūdzam vai nu paskaidrot, kurā 
normatīvā aktā ir noteikts „mandāts 
profesionālās izglītības attīstības jomā 
nacionālā vai reģionālā līmenī”, vai arī to 
svītrot. 

vārdu „mandāts” ar vārdiem 
„normatīvajos aktos ir noteiktas vai 
deleģētas funkcijas” (skatīt izziņas 
193.punktu) 

196. 1.3.Pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” Finanšu plāns 
(Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Finanšu plānu izteikt šādā redakcijā: (Skatīt 
tabulu zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Finanšu plāns 

Gads/Investīcijas joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 
finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 
publiskais 

finansējums
, 

EUR 

Privātais 
finansēju

ms, 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.3.Profesionālās izglītības un vispārējo 
prasmju attīstība 80 509 676 80 509 676 68 433 

225 12 076 451 0 

2007. 9 387 428 9 387 428 7 979 314 1 408 114 0 

2008. 10 063 710 10 063 710 8 554 153 1 509 556 0 

2009. 10 772 195 10 772 195 9 156 366 1 615 829 0 

2010. 11 488 731 11 488 731 9 765 421 1 723 310 0 

2011. 12 205 267 12 205 267 10 374 
477 1 830 790 0 

2012. 12 929 854 12 929 854 10 990 
376 1 939 478 0 

2013. 13 662 492 13 662 492 11 613 
118 2 049 374 0 

1.3.1.Profesionālās izglītības sistēmas 
attīstība, kvalitātes un atbilstības 
uzlabošana 

47 519 696 47 519 696 40 391 
742 7 127 954 0 

2007. 4 888 522 4 888 522 4 709 677 178 845 0 

2008. 5 939 962 5 939 962 5 048 968 890 994 0 

2009. 6 358 135 6 358 135 5 404 415 953 720 0 

2010. 6 781 061 6 781 061 5 763 902 1 017 159 0 

2011. 7 203 986 7 203 986 6 123 388 1 080 598 0 

2012. 7 631 663 7 631 663 6 486 914 1 144 749 0 

2013. 8 064 092 8 064 092 6 854 479 1 209 614 0 

1.3.1.1.Nacionālās kvalifikāciju sistēmas 10 225 579 10 225 579 8 691 742 1 533 837 0 
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pilnveide, profesionālās izglītības satura 
un profesionālajā izglītībā iesaistīto 
pušu sadarbības uzlabošana. 

2007. 1 192 302 1 192 302 1 013 457 178 845 0 

2008. 1 278 197 1 278 197 1 086 468 191 730 0 

2009. 1 368 182 1 368 182 1 162 955 205 227 0 

2010. 1 459 190 1 459 190 1 240 312 218 879 0 

2011. 1 550 198 1 550 198 1 317 668 232 530 0 

2012. 1 642 228 1 642 228 1 395 894 246 334 0 

2013. 1 735 281 1 735 281 1 474 989 260 292 0 

1.3.1.2.Profesionālajā izglītībā iesaistīto 
pedagogu kompetences paaugstināšana. 10 588 235 10 588 235 9 000 000 1 588 235 0 

2007. 1 228 245 1 228 245 1 049 400 178 845 0 

2008. 1 323 529 1 323 529 1 125 000 198 529 0 

2009. 1 416 706 1 416 706 1 204 200 212 506 0 

2010. 1 510 941 1 510 941 1 284 300 226 641 0 

2011. 1 605 176 1 605 176 1 364 400 240 776 0 

2012. 1 700 471 1 700 471 1 445 400 255 071 0 

2013. 1 796 824 1 796 824 1 527 300 269 524 0 

1.3.1.3. Atbalsts sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 
īstenošanai.   

11 764 706 11 764 706 10 000 
000 1 764 706 0 

2007. 1 344 845 1 344 845 1 166 000 178 845 0 

2008. 1 470 588 1 470 588 1 250 000 220 588 0 

2009. 1 574 118 1 574 118 1 338 000 236 118 0 

2010. 1 678 824 1 678 824 1 427 000 251 824 0 

2011. 1 783 529 1 783 529 1 516 000 267 529 0 

2012. 1 889 412 1 889 412 1 606 000 283 412 0 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

105 

2013. 1 996 471 1 996 471 1 697 000 299 471 0 

1.3.1.4. Sākotnējās profesionālās 
izglītības pievilcības veicināšana 14 941 176 14 941 176 12 700 

000 2 241 176 0 

2007. 1 659 665 1 659 665 1 480 820 178 845 0 

2008. 1 867 647 1 867 647 1 587 500 280 147 0 

2009. 1 999 129 1 999 129 1 699 260 299 869 0 

2010. 2 132 106 2 132 106 1 812 290 319 816 0 

2011. 2 265 082 2 265 082 1 925 320 339 762 0 

2012. 2 399 553 2 399 553 2 039 620 359 933 0 

2013. 2 535 518 2 535 518 2 155 190 380 328 0 

1.3.2.Vispārējo zināšanu un prasmju 
uzlabošana 32 989 980 32 989 980 28 041 

483 4 948 497 0 

2007. 3 846 632 3 846 632 3 269 637 576 995 0 

2008. 4 123 748 4 123 748 3 505 185 618 562 0 

2009. 4 414 059 4 414 059 3 751 950 662 109 0 

2010. 4 707 670 4 707 670 4 001 520 706 151 0 

2011. 5 001 281 5 001 281 4 251 089 750 192 0 

2012. 5 298 191 5 298 191 4 503 462 794 729 0 

2013. 5 598 400 5 598 400 4 758 640 839 760 0 

1.3.2.1. Vispārējās vidējās izglītības 
satura reforma, mācību priekšmetu, 
metodikas un mācību sasniegumu 
vērt ēšanas sistēmas uzlabošana. 

12 494 989 12 494 989 10 620 
741 1 874 248 0 

2007. 1 417 224 1 417 224 1 238 378 178 845 0 

2008. 1 561 874 1 561 874 1 327 593 234 281 0 

2009. 1 671 830 1 671 830 1 421 055 250 774 0 

2010. 1 783 035 1 783 035 1 515 580 267 455 0 

2011. 1 894 240 1 894 240 1 610 104 284 136 0 

2012. 2 006 695 2 006 695 1 705 691 301 004 0 
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2013. 2 120 400 2 120 400 1 802 340 318 060 0 

1.3.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības 
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 
mācību priekšmetos 

16 000 000 16 000 000 13 600 
000 2 400 000 0 

2007. 1 865 600 1 865 600 1 585 760 279 840 0 

2008. 2 000 000 2 000 000 1 700 000 300 000 0 

2009. 2 140 800 2 140 800 1 819 680 321 120 0 

2010. 2 283 200 2 283 200 1 940 720 342 480 0 

2011. 2 425 600 2 425 600 2 061 760 363 840 0 

2012. 2 569 600 2 569 600 2 184 160 385 440 0 

2013. 2 715 200 2 715 200 2 307 920 407 280 0 

1.3.2.3.Vispārējās izglītības pedagogu 
kompetences paaugstināšana un 
prasmju atjaunošana 

4 494 991 4 494 991 3 820 742 674 249 0 

2007. 524 116 524 116 445 499 78 617 0 

2008. 561 874 561 874 477 593 84 281 0 

2009. 601 430 601 430 511 215 90 214 0 

2010. 641 435 641 435 545 220 96 215 0 

2011. 681 441 681 441 579 224 102 216 0 

2012. 721 895 721 895 613 611 108 284 0 

2013. 762 800 762 800 648 380 114 420 0 
 

197. 1.3.Pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” Finansējuma 
kategorizācijas tabula (Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Finansējuma kategorizācijas tabulu izteikt šādā 
redakcijā: (Skatīt tabulu zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Finansējuma kategorizācija 

Aktivit ātes/ apakšaktivitātes  nr. Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums 
% no 

pasākuma 
finansējuma 

1.3.1.1. Nacionālās kvalifikāciju sistēmas 
pilnveide, profesionālās izglītības satura un 
profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības 
uzlabošana. 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, 
lai att īstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un 
apmācības atbilstību darba tirgum, atjaunin ātu pedagoģiskā personāla 
iemaņas saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

12,7 % 

1.3.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto 
pedagogu kompetences paaugstināšana. 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, 
lai att īstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un 
apmācības atbilstību darba tirgum, atjaunin ātu pedagoģiskā personāla 
iemaņas saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku 

13,2 % 

1.3.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās 
izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 
uzlabošanai un īstenošanai.   

73 Pasākumi, lai vairotu dal ību izglītības un apmācības darbības visas dzīves 
laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu nepabeigušo personu skaitu, 
personu segregāciju uz dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi 
pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai uzlabotu 
tās kvalitāti 

14,6 % 

1.3.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības 
pievilcības veicināšana 

73 Pasākumi, lai vairotu dal ību izglītības un apmācības darbības visas dzīves 
laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu nepabeigušo personu skaitu, 
personu segregāciju uz dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi 
pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai uzlabotu 
tās kvalitāti 

18,6% 

1.3.2.1. Vispārējās vidējās izglītības satura 
reforma, mācību priekšmetu, metodikas un 
mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas 
uzlabošana. 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, 
lai att īstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un 
apmācības atbilstību darba tirgum, atjaunin ātu pedagoģiskā personāla 
iemaņas, - saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

15,5 % 

1.3.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 
nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, 
lai att īstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un 
apmācības atbilstību darba tirgum, atjaunin ātu pedagoģiskā personāla 
iemaņas saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

19,9 % 

1.3.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu 
kompetences paaugstināšana un prasmju 
atjaunošana 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, 
lai att īstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un 
apmācības atbilstību darba tirgum, atjaunin ātu pedagoģiskā personāla 
iemaņas saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

5,6 % 
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198. 1.3.Pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” Uzraudzības 
rādītāju tabula (Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Uzraudzības rādītāju tabulu izteikt šādā 
redakcijā: (Skatīt tabulu zemāk). 

Nav ņemts vērā. 

Vēršam uzmanību uz to, ka iesniegtie 
rādītāji atšķiras no tiem rādītājiem, 
kurus IZM ir iesniedzis vadošajā iestādē 
pēc rādītāju darba grupas sanāksmes. 
Lūdzam informēt vadošo iestādi, vai par 
galīgo rādītāju versiju var uzskatīt 
hronoloģiski jaunāko no iesniegtajiem 
dokumentiem, proti – pēc rādītāju darba 
grupas š.g. 30.martā iesniegtos 
rādītājus, nevis tos rādītājus, kas 
iesniegti DPP komentēšanas laikā. 

Galējā versija ir rādītāju darba grupas 
rezultātā tapusī un FM iesniegtā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Uzraudzības rādītāji 

Rādītājs 
Kvantifi-

kācija 
2004.gadā 

Kvantifi-
kācija 

2009.gadā 

Kvantifi-
kācija 

2013.gadā 

Saiknes ar investīciju virzienu 
pamatojums Apr ēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 

Izstrādāti jauni vai aktualizēti 
profesiju standarti  

0 15 80 Uzlabots profesionālās izglītības 
saturs atbilstoši darba tirgus 
prasībām 

Veikta 20 Latvijas tautsaimniecībai svarīgo nozaru 
izpēte un katrā nozarē izstrādāti vai aktualizēti 
profesiju standarti. Viena vienība – izpētītā nozare 
un tajā izstrādātie standarti – 300 000 EUR 

Uzlaboto vai izstrādāto 
profesionālās izglītības 
programmu (t.sk., eksaminācijas 
satura komplektu) skaits  

0 0 30  Uzlabots profesionālās izglītības 
saturs atbilstoši darba tirgus 
prasībām 

Izpētītajās Latvijas tautsaimniecībai svarīgās 
nozarēs izstrādāti izglītības programmu piemēri un 
eksaminācijas satura komplekti. Viena vienība – 
100 000 EUR. 

Kapacitātes stiprināšanas 
pasākumos iesaistīto personu 
skaits 

0 400 2 000 Stiprināta profesionālajā izglītībā 
iesaistīto institūciju kapacitāte 

Vienas personas apmācībai vai kvalifikācijas 
paaugstināšanai –  

1500 EUR  

Profesionālās izglītības iestāžu 
pedagogu skaits, kas 
pilnveidojuši savu kvalifikāciju 
kursos un stažēšanās ietvaros 

0 1 200 5 000 Uzlabotas profesionālās izglītības 
pedagogu profesionālās un 
pedagoģiskās zināšanas un prasmes 

Izmaksas uz 1 personu sastāda 2400 EUR, 
ieskaitot kursu izstrādes, īstenošanas, stažēšanās, 
studiju izmaksas  

Profesionālās izglītības 
audzēkņu skaits, kas saņēmuši 
atbalstu  

0 5 000 30 000 Veicināta profesionālās izglītības 
pievilcība un uzlabotas absolventu 
prasmes atbilstoši darba tirgus 
prasībām 

Izmaksas 1 izglītojamā apmācības procesam 
atbilstoši uzlabotajai profesionālās izglītības 
programmai vidēji 600 EUR x 20 000 izglītojamo 
+ 10 000 audzēkņu, kas saņēmuši mērķa 
stipendijas (1 audzēknis 50 EUR/mēn. x 30 mēn.) 

Uzlaboto vispārējās izglītības 
mācību priekšmetu programmu 
un mācību komplektu skaits 

0 7 20 Uzlabots vispārējo zināšanu saturs  

pamatizglītības 2.posmā (7.-9.klase) 
un vidējās izglītības posmā. 

Mācību priekšmetu programmu un mācību 
komplektu skaits pamat-izglītības 2.posmā (7.-9. 
klase) un vidējās izglītības posmā. Vienas vienības 
izmaksa 600 000 EUR 

Jauno pedagogu skaits, kas 
ieguvuši vai studē 
augstāko/profesionālo izglītību 
un vienlaikus strādā skolā  

0 400 1600 Palielinājies studentu skaits, kas 
apgūst dabas-zinātņu skolotāja 
profesiju, palielinājies skolā 
strādājošo jauno pedagogu skaits 

Atbalsts vienai personai vidēji 10 000 EUR, ko 
veido mērķstipendija studentam pedagoģijas 
studijām (1 personai 280 EUR x 20 mēn) un 
jaunajam skolotājam (1 personai 280 EUR x 36 
mēn) 

Vispārējās izglītības pedagogu 
skaits, kas pilnveidojuši savu 

0 5 000 20 000 Uzlabotas vispārējās izglītības 
pedagogu profesionālās un 

Atbalsts viena pedagoga kvalifikācijas 
pilnveidošanai vidēji 250 EUR x pedagogu skaits 
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kvalifikāciju tālākizglītības 
pasākumos 

pedagoģiskās zināšanas un prasmes 

Rezultāta rādītāji  

Pieaudzis izglītojamo īpatsvars 
profesionālās izglītības 
programmās (% no 
pamatizglītības absolventu 
skaita gadā) 

29% 33% 42% Palielinājies jauniešu skaits, kas 
darba tirgū ieiet ar kvalifikāciju  

Plānots, ka līdz 2013.gadam par 13% palielināsies 
skolēnu skaits, kas izvēlēsies mācības 
profesionālās izglītības programmās 

Profesionālās izglītības 
pedagogu skaita īpatsvars, kas 
pilnveidojuši savu kvalifikāciju 
(% no visiem pedagogiem) 

0%  30% 100 %  Uzlabotas profesionālās izglītības 
pedagogu profesionālās un 
pedagoģiskās zināšanas un prasmes 

Plānots, ka pārskata periodā visi profesionālās 
izglītības pedagogi būs piedalījušies kvalifikāciju 
pilnveidošanas pasākumos 

Vispārējās izglītības pedagogu 
skaita īpatsvars, kas 
pilnveidojuši savu kvalifikāciju 
(% no visiem pedagogiem) 

0% 20% 60% Uzlabotas vispārējās izglītības 
pedagogu profesionālās un 
pedagoģiskās zināšanas un prasmes 

Plānots, ka pārskata periodā 60% vispārējās 
izglītības pedagogi būs piedalījušies kvalifikāciju 
pilnveidošanas pasākumos 

Pieaudzis jauno pedagogu (līdz 
30 gadiem) īpatsvars skolā (% 
no visiem pedagogiem) 

15% 17% 23% Palielinājies skolā strādājošo jauno 
pedagogu skaits 

Plānots, ka līdz 2013. gadam jauno pedagogu 
īpatsvars skolās pieaugs par 8%, nomainot pensijas 
un pirmspensijas vecuma skolotājus 

Palielinājies 15–16 gadīgo 
jauniešu īpatsvars %, kas uzrāda 
augstāko kompetences līmeni 
lasītprasmē, dabaszinātnēs, 
matemātikā (% no visiem 
9.klašu skolēniem) 

6% 8% 10% Uzlabojies 15 – 16 gadīgo jauniešu 
vispārējo prasmju un zināšanu 
līmenis izglītības turpināšanai un 
kvalifikācijas ieguvei 

Aprēķinos izmantoti OECD PISA pētījumu 
rezultāti. Augstāko kompetences līmeni uzrādošo 
jauniešu pieaugums plānots par 4% līdz 
2013.gadam 

Palielinājies izglītojamo 
īpatsvars, kas 9.klases 
nobeigumā iegūst apliecību par 
pamatizglītību (% no visiem 
9.klašu skolēniem) 

89% 93% 95% Uzlabojies 15 – 16 gadīgo jauniešu 
vispārējo prasmju un zināšanu 
līmenis izglītības turpināšanai un 
kvalifikācijas ieguvei 

Palielinājums par 6% 

 

199. 1.3.Pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” Uzraudzības 
rādītāju tabula (Skatīt DPP projektu). 

KM 

Lūdzam skaidrot un precizēt 1.3.2.2. 
apakšaktivitātē ietverto uzraudzības rādītāju 
„Profesionālās izglītības un tālākizglītības 

Ņemts vērā. 

Skatīt izziņas 198.punktu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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vajadzībām izpētītas nozares”. 

200. 1.3.Pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” Uzraudzības 
rādītāju teritoriālā sadalījuma tabula (Skatīt 
DPP projektu). 

IZM 

Uzraudzības rādītāju teritoriālā sadalījuma 
tabulu izteikt šādā redakcijā: (Skatīt tabulu 
zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Līdztekus aicinām ņemt vērā komentāru 
par aktuālajām rādītāju versijām. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

 

Uzraudzības rādītāju teritori ālais sadalījums  

Rādītājs Plānošan
as reģions 

Kvantifik āci
ja 2004.gadā 

Kvantifik ācija 
2009.gadā 

Kvantifik ācija 
2013.gadā 

Iznākuma rādītāji 

Izstrādāti jauni vai aktualizēti 
profesiju standarti, uzlabotas vai 
izstrādātas profesionālās izglītības 
programmas 

Rīga 0 Aktivitātes 
iznākums 

piemērojams 
nacionālā 
mērogā 

Aktivit ātes 
iznākums 

piemērojams 
nacionālā 
mērogā 

Vidzeme 

Kurzeme 

Zemgale 

Latgale 

Profesionālās izglītības iestāžu 
pedagogu skaits, kas pilnveidojuši 
savu kvalifikāciju tālākizglītības 
kursos un stažēšanās ietvaros 

Rīga 0 700 2400 

Vidzeme 0 100 500 

Kurzeme 0 150 700 

Zemgale 0 100 500 

Latgale 0 200 900 

Profesionālās izglītības audzēkņu 
skaits, kas saņēmuši atbalstu 

Rīga 0 2400 14 400 

Vidzeme 0 500 3000 

Kurzeme 0 700 4200 

Zemgale 0 500 3000 

Latgale 0 900 5400 
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Vispārējās izglītības pedagogu 
skaits, kas pilnveidojuši savu 
kvalifikāciju tālākizglītības 
pasākumos 

Rīga 0 2500 8000 

Vidzeme 0 625 3000 

Kurzeme 0 625 3000 

Zemgale 0 625 3000 

Latgale 0 625 3000 

Jauno pedagogu skaits, kas 
ieguvuši vai studē 
augstāko/profesionālo izglītību un 
vienlaikus strādā skolā 

Rīga 0 200 640 

Vidzeme 0 50 240 

Kurzeme 0 50 240 

Zemgale 0 50 240 

Latgale 0 50 240 

Rezultāta rādītāji  

Pieaudzis izglītojamo īpatsvars 
profesionālās izglītības 
programmās (% no 
pamatizglītības absolventu skaita 
gadā reģionā) 

Rīga 29% 33% 42% 

Vidzeme 29% 33% 42% 

Kurzeme 29% 33% 42% 

Zemgale 29% 33% 42% 

Latgale 29% 33% 42% 

Profesionālās izglītības pedagogu 
skaita īpatsvars, kas pilnveidojuši 
savu kvalifikāciju tālākizglītības 
kursos un stažēšanās ietvaros (% 
no pedagogiem reģionā) 

Rīga 0%  30% 100 %  

Vidzeme 0%  30% 100 %  

Kurzeme 0%  30% 100 %  

Zemgale 0%  30% 100 %  

Latgale 0%  30% 100 %  

Vispārējās izglītības pedagogu 
skaita īpatsvars, kas pilnveidojuši 
savu kvalifikāciju (% no 
pedagogiem reģionā) 

Rīga 0% 20% 60% 

Vidzeme 0% 20% 60% 

Kurzeme 0% 20% 60% 

Zemgale 0% 20% 60% 

Latgale 0% 20% 60% 

Pieaudzis jauno pedagogu (līdz 30 Rīga 15% 17% 23% 
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gadiem) īpatsvars skolā (% no 
visiem pedagogiem reģionā) 

Vidzeme 15% 17% 23% 

Kurzeme 15% 17% 23% 

Zemgale 15% 17% 23% 

Latgale 15% 17% 23% 

Palielinājies 15–16 gadīgo 
jauniešu īpatsvars, kas uzrāda 
augstāko kompetences līmeni 
lasītprasmē, dabaszinātnēs, 
matemātikā (% no visiem 9.klašu 
skolēniem) 

Rīga 6% 8% 10% 

Vidzeme 6% 8% 10% 

Kurzeme 6% 8% 10% 

Zemgale 6% 8% 10% 

Latgale 6% 8% 10% 

Palielinājies izglītojamo īpatsvars, 
kas 9.klases nobeigumā iegūst 
apliecību par pamatizglītību (% no 
visiem 9.klašu skolēniem) 

Rīga 89% 93% 95% 

Vidzeme 89% 93% 95% 

Kurzeme 89% 93% 95% 

Zemgale 89% 93% 95% 

Latgale 89% 93% 95% 
 

201. 1.4.pasākums „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 

FM 

Aicinām saskaņot pasākuma nosaukumu ar DP 
norādīto. 

Ņemts vērā. 

IZM savā atzinumā par 1 DPP ir 
iesniegusi precizētos nosaukumus un tie 
ir saskaņoti ar DP, kad tika veikta DP 
precizēšana atbilstoši š.g. aprīlī noslēgto 
sarunu ar EK rezultātiem, veicot 
labojumus pašā DP 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

202. 110.rindkopa 

Mūžizglītības politika Latvijā balstās uz ideju, 
ka jāsekmē cilvēka personīgā izaugsme, 
pašpilnveide katrā dzīves posmā, visās dzīves 
jomās mūža garumā, tādējādi radot 
priekšnosacījumus katra iedzīvotāja 
uzņēmības, adaptācijas spēju attīstīšanai un 
panākot sociālo iekļautību, nodarbinātību, 
aktīvu pilsonisku līdzdalību. Formālā izglītība, 
neformālā un ikdienas izglītība mūžizglītības 
politikā ir vienlīdz svarīgas un savstarpēji 

LDDK 

Pasākuma 1.4. Ievadā (110. rindkopa) minēts, 
ka pasākuma aktivitātes ir vērstas uz vairāku 
problēmu risināšanu, to starpā arī uzņēmēju 
motivācijas trūkums investēt esošo un 
potenciālo darbinieku apmācībā. LDDK iebilst, 
ka sekojošajās aktivitātes (1.4.1.1. un 1.4.1.2.) 
var radīt motivāciju. 

Nav ņemts vērā. 

Nepiekrītam LDDK iebildumam, jo 
1.4.1.2.apakšaktivitātē sniegtais atbalsts 
nozaru kompetenču un kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēmas attīstībai un 
īstenošanai tieši stimulē un veicina 
darba devējus izmantot ES fondu dotās 
iespējas darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanai. IZM ir saņēmusi 
vairākas vēstules no dažādām 
organizācijām, kurās pausts atbalsts un 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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papildina cita citu, bagātinot mācīšanās 
kultūru, pieredzi un paplašinot izglītojošo vidi 
indivīda, kopienas un sabiedrības līmenī. 
Mūžizglītība ir būtisks faktors gan Latvijas 
reģionālo atšķirību samazināšanai, gan dzīves 
kvalitātes paaugstināšanai un sabiedrības 
integrācijas veicināšanai, īpaši uzsverot, ka 
tālākizglītība dod iespēju indivīdam darbspējas 
vecumā iegūt un papildināt  zināšanas un 
prasmes, iegūt vai paaugstināt kvalifikāciju 
mobilizējot cilvēkresursus tautsaimniecības 
sektoriem. Pamatprasmes veido pamatu 
kvalifikācijas ieguvei, tālākai izglītībai un 
nodarbinātībai, un tādejādi ir īpaši svarīgs 
komponents sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju darbspējas veicināšanā. 
Īpaša uzmanība jāpievērš arī piemērotas 
izglītības  pieejamībai personām ar 
funkcionāliem traucējumiem. Profesionālā 
orientācija un karjeras izglītība palīdz izdarīt 
indivīda līmenī motivētu un sabiedrības 
vajadzībām atbilstošu izvēli izglītības 
turpināšanai un profesijas izvēlei. Pasākuma 
aktivitātes ir vērstas uz šādu SVID analīzē 
minēto problēmu (vājo pušu) risināšanu:  

- uzņēmēju motivācijas trūkums 
investēt esošo un potenciālo darbinieku 
apmācībā, 

- ierobežotas mūžizglītības 
(tālākizglītības) iespējas, kā arī 
ierobežotas izglītības iespējas sociālās 
atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām, piemēram, 
ieslodzītajiem,  

- nepietiekami attīsta profesionālā 
orientācija jauniešiem, 

- augsts jauniešu (15 – 24 gadi) 
bezdarba līmenis,  

- nepilnīga politikas veidošanas sasaiste 
ar ilgtermiņa plānošanas dokumentiem un 
nepietiekami attīstīta sociālā partnerība. 

interese par minētās aktivitātes 
īstenošanu. 

Lūdzam LDDK pamatot savu 
iebildumu. 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

115 

203. 113.rindkopa 

Pasākumā plānotās aktivitātes ir cieši saistītas 
ar darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” prioritātes „Izglītības un sociālā 
infrastruktūra” aktivitātēm „Augstākās 
izglītības iestāžu telpu un iekārtu 
modernizēšana, tajā skaitā, nodrošinot 
izglītības programmu apgūšanas iespējas arī 
personām ar funkcionāliem traucējumiem”, 
„M ācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai”, 
„Profesionālās izglītības infrastruktūras 
attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija 
ieslodzījuma vietās” un „Speciālās izglītības 
iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana”, kurās paredzēta augstākās un 
profesionālās izglītības iestāžu un programmu 
īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma 
modernizācija, tajā skaitā pielāgojot tās 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
arodu apguvei nepieciešamās infrastruktūras 
uzlabošana ieslodzījuma iestādēs un 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi 
speciālās izglītības iestādēs. Pasākuma 
aktivitātes ir cieši saistītas ar 1.darbības 
programmas 1.3.pasākuma „Profesionālās 
izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 
aktivitātēm „Profesionālās izglītības kvalitātes 
un atbilstības uzlabošana” un „Vispārējo 
zināšanu un prasmju uzlabošana”, kurās 
paredzēta profesionālās un vispārējās izglītības 
satura uzlabošana un profesionālās un 
vispārējās izglītības pedagogu kompetences 
paaugstināšana, tajā skaitā darbam ar īpašām 
mērķa grupām.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Pasākumā plānotās aktivitātes ir cieši saistītas 
ar darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” prioritātes „Infrastrukt ūra 
cilvēku kapitāla nostiprināšanai” aktivitātēm 
„Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 
modernizēšana, tajā skaitā, nodrošinot izglītības 
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar 
funkcionāliem traucējumiem”, „Mācību 
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 
uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai”, „Profesionālās izglītības 
infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma 
modernizācija ieslodzījuma vietās”, „Speciālās 
izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana” un „Visp ārējās izglītības iestāžu 
infrastrukt ūras uzlabošana izglītojamajiem 
ar funkcionāliem traucējumiem”, kurās 
paredzēta augstākās un profesionālās izglītības 
iestāžu un programmu īstenošanai nepieciešamā 
aprīkojuma modernizācija, tajā skaitā pielāgojot 
tās personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
arodu apguvei nepieciešamās infrastruktūras 
uzlabošana ieslodzījuma iestādēs, 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi 
speciālās izglītības iestādēs un vispārējās 
izglītības iestāžu pielāgošana izglītojamiem 
ar kustību traucējumiem.  
Pasākuma aktivitāte „Profesionālās orientācijas 
un karjeras izglītības attīstība, profesionāli 
orientētās izglītības attīstība” papildina darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 
un  1.3.pasākuma „Profesionālās izglītības un 
vispārējo prasmju attīstība” ievaros īstenojamās 
aktivitātes, sniedzot atbalstu karjeras attīstības 
un profesionālās orientācijas pasākumu 
īstenošanai vispārējās, profesionālās un 
augstākās izglītības iestādēs sadarbībā ar darba 
devējiem un palīdzot jauniešiem turpmākās 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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izglītības un profesijas izvēlē. 

Pasākuma aktivitātes „Atbalsts mūžizglītības 
politikas pamatnostādņu īstenošanai” un 
„Izgl ītības pieejamības nodrošināšana sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un 
iekļaujošas izglītības attīstība” sniedz 
ieguldījumu darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” 3.prioritātes 
„Sociālās iekļaušanas veicināšana” ietvaros 
paredzētajiem pasākumiem sociālās atstumtības 
mazināšanai, nodrošinot atbilstošas izglītības 
pieejamību sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem jauniešiem un pieaugušajiem. 

204. 113.rindkopa 

Pasākumā plānotās aktivitātes ir cieši saistītas 
ar darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” prioritātes „Izglītības un sociālā 
infrastruktūra” aktivitātēm „Augstākās 
izglītības iestāžu telpu un iekārtu 
modernizēšana, tajā skaitā, nodrošinot 
izglītības programmu apgūšanas iespējas arī 
personām ar funkcionāliem traucējumiem”, 
„M ācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai”, 
„Profesionālās izglītības infrastruktūras 
attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija 
ieslodzījuma vietās” un „Speciālās izglītības 
iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana”, kurās paredzēta augstākās un 
profesionālās izglītības iestāžu un programmu 
īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma 
modernizācija, tajā skaitā pielāgojot tās 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
arodu apguvei nepieciešamās infrastruktūras 
uzlabošana ieslodzījuma iestādēs un 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi 
speciālās izglītības iestādēs. Pasākuma 
aktivitātes ir cieši saistītas ar 1.darbības 
programmas 1.3.pasākuma „Profesionālās 
izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 

Valsts kanceleja 

Pasākuma sinerģijas sadaļu nepieciešams 
papildināt ar informāciju par 1.4.3.aktivitātes 
saistību ar 4.priotātes pasākumiem, kā arī 
1.4.1.aktivitātes apakšaktivitāšu savstarpējo 
saikni un to dublēšanās novēršanu. 

Ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP sadaļu aprakstus, ņemt vērā Valsts 
kancelejas iebildumu un iesniegt ar 
Valsts kanceleju saskaņotu redakciju. 

Ja starpministriju saskaņošanas 
sanāksmē pieņems lēmumu noraidīt FM 
ierosinājumu svītrot pasākuma apraksta 
konkrētas sadaļas, t.sk. sinerģiju, IZM 
papildinās 1.4.pasākuma sinerģijas 
sadaļu atbilstoši VK ierosinājumam. 

Papildus lūdzam izvērtēt 
nepieciešamību sinerģijas sadaļas 
papildināšanai, jo tādā gadījumā minētā 
pasākuma sadaļa izvērtīsies ļoti gara 
salīdzinot ar citu sadaļu aprakstiem. 
IZM uzskata, ka sinerģijā ir jānorāda 
tikai tie pasākumi, kuriem ir tieša 
sasaiste un papildinātība, nevis 
pastarpināta vai daļēja.   

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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aktivitātēm „Profesionālās izglītības kvalitātes 
un atbilstības uzlabošana” un „Vispārējo 
zināšanu un prasmju uzlabošana”, kurās 
paredzēta profesionālās un vispārējās izglītības 
satura uzlabošana un profesionālās un 
vispārējās izglītības pedagogu kompetences 
paaugstināšana, tajā skaitā darbam ar īpašām 
mērķa grupām. 

205. 113.rindkopa 

Pasākumā plānotās aktivitātes ir cieši saistītas 
ar darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” prioritātes „Izglītības un sociālā 
infrastruktūra” aktivitātēm „Augstākās 
izglītības iestāžu telpu un iekārtu 
modernizēšana, tajā skaitā, nodrošinot 
izglītības programmu apgūšanas iespējas arī 
personām ar funkcionāliem traucējumiem”, 
„M ācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai”, 
„Profesionālās izglītības infrastruktūras 
attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija 
ieslodzījuma vietās” un „Speciālās izglītības 
iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana”, kurās paredzēta augstākās un 
profesionālās izglītības iestāžu un programmu 
īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma 
modernizācija, tajā skaitā pielāgojot tās 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
arodu apguvei nepieciešamās infrastruktūras 
uzlabošana ieslodzījuma iestādēs un 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi 
speciālās izglītības iestādēs. Pasākuma 
aktivitātes ir cieši saistītas ar 1.darbības 
programmas 1.3.pasākuma „Profesionālās 
izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 
aktivitātēm „Profesionālās izglītības kvalitātes 
un atbilstības uzlabošana” un „Vispārējo 
zināšanu un prasmju uzlabošana”, kurās 
paredzēta profesionālās un vispārējās izglītības 
satura uzlabošana un profesionālās un 
vispārējās izglītības pedagogu kompetences 

VM 

1.4.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mužizlītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” sinerģijas 
sadaļu papildināt ar informāciju, ka pasākums ir 
saistīts gan ar 1.darbības programmas 
2.2.pasākumu „Sabiedrības veselības 
pasākumi”, kurā paredzēta veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla kompetences, prasmju un 
iemaņu līmeņa paaugstināšana, gan ar 
3.darbības programmas 1.5.pasākumu 
„Veselības aprūpes infrastruktūra”, nodrošinot 
veselības aprūpes sistēmu ar augsti 
kvalificētiem speciālistiem. 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzam VM pamatot 1.4.pasākuma 
sinerģiju ar VM minētajiem 
pasākumiem. Uzskatām, ka sinerģijas 
sadaļā jāmin tie pasākumi un 
aktivitātes, kurām ir tieša savstarpējā 
sasaiste un papildinātība. Norādām, ka  
izvērtējot 1.4.pasākuma mērķi, 
neredzam pamatojumu īpaši izdalīt 
sinerģijā sasaisti ar veselības aprūpes 
pasākumiem, pretējā gadījumā ir jāmin 
arī pārējās tautsaimniecības nozares un 
jomas.  

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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paaugstināšana, tajā skaitā darbam ar īpašām 
mērķa grupām. 

206. 115.rindkopa 

1.4.1.1.apakšaktivitāte. Atbalsts mūžizglītības 
rīcības plānu ieviešanai un mūžizglītības 
pieejamības paplašināšanai 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.4.1.1.apakšaktivitāte. Atbalsts mūžizglītības 
politikas pamatnostādņu8 īstenošanai. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

207. 116.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Attīstīt mūžizglītību 
visā Latvijas teritorijā, realizējot 2007.gadā 
izstrādātās mūžizglītības politikas 
pamatnostādnes.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt atbalstu 
mūžizglītbas rīcības plānu ieviešanai, 
mūžizglītības pieejamības paplašināšanai un 
preventīvai darbībai sociālās atstumtības riska 
mazināšanai pieaugušajiem. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

208. 117.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts 
mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 
noteikto rīcības virzienu īstenošanai un 
reģionālo rīcības plānu ieviešanai, atbalstot: 
inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu 
izstrādi, mūžizglītības pārvaldes struktūru 
izveidošanu nacionālā un pašvaldību (reģionu) 
līmenī un mūžizglītības koordinatoru tīkla 
attīstību un uzturēšanu; cilvēkresursu attīstības 
plānu izstrādi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem sadarbībā ar nozaru 
profesionālajām organizācijām; tālākizglītības 
programmu un kursu attīstību; izglītības un 
tālākizglītības iespēju pieejamības 
palielināšanu reģionos gan ekonomiski 
aktīvajiem, gan neaktīvajiem pieaugušajiem 
iedzīvotājiem, tajā skaitā mazajos un vidējos 
uzņēmumos strādājošajiem, sabiedriskajā 
sektorā strādājošajiem, pirmspensijas vecuma 
iedzīvotājiem un cilvēkiem ar ierobežotiem 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts 
mūžizglītības politikas pamatnostādnēs noteikto 
rīcības virzienu īstenošanai un reģionālo rīcības 
plānu ieviešanai, atbalstot:  

inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu 
izstrādi, tajā skaitā finansēšanas atbalsta 
sistēmas izveidi strādājošo izglītībai,  

mūžizglītības pārvaldes struktūru izveidošanu 
nacionālā un pašvaldību (reģionu) līmenī un 
mūžizglītības koordinatoru tīkla attīstību un 
uzturēšanu, tajā skaitā e-resursu un pārvaldes 
attīstībai;  
cilvēkresursu attīstības plānu izstrādi mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem sadarbībā ar nozaru 
profesionālajām organizācijām;  

vakarskolu, tālākizglītības programmu un kursu 
attīstību, nodrošinot papildus pedagoģisko un 
atbalsta personālu;  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Lūdzam precizēt IZM piedāvātā atbalsta 
veida aprakstu, vārdus „vakarskolu, 
tālākizglītības programmu un kursu 
attīstību, nodrošinot papildus 
pedagoģisko un atbalsta personālu” 
aizstājot ar tekstu šādā redakcijā: 
„vakarskolu, tālākizglītības programmu 
un kursu attīstību, nodrošinot papildus 
pedagoģisko un atbalsta personālu un 
mūžizglītībā iesaistīto pedagogu 
tālākizglītību, tādejādi veicinot elastīgas 
„otrās iespējas” izglītības pieejamību 
atbilstoši vajadzībām”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
8 Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.-2013.gadam apstiprinātas ar Ministru kabineta 2007.gada 23.februāra rīkojumu Nr.111. 
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finanšu resursiem, pieaugušajiem bez 
pamatizglītības un ar zemu pamatprasmju 
līmeni (tajā skaitā nepietiekamu valsts valodas 
prasmi), personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un mājsaimniecībai piesaistītiem 
ekonomiski mazaktīviem iedzīvotājiem un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām, tajā skaitā, ieslodzītajiem 
un no ieslodzījuma atbrīvotajām personām. 

izglītības un tālākizglītības iespēju pieejamības 
palielināšanu reģionos gan ekonomiski 
aktīvajiem, gan neaktīvajiem pieaugušajiem 
iedzīvotājiem, tajā skaitā mazajos un vidējos 
uzņēmumos strādājošajiem, sabiedriskajā 
sektorā strādājošajiem, pirmspensijas vecuma 
iedzīvotājiem un cilvēkiem ar ierobežotiem 
finanšu resursiem, pieaugušajiem bez 
pamatizglītības un ar zemu pamatprasmju 
līmeni (tajā skaitā nepietiekamu valsts valodas 
prasmi), personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un mājsaimniecībai piesaistītiem 
ekonomiski mazaktīviem iedzīvotājiem un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām, tajā skaitā, ieslodzītajiem 
un no ieslodzījuma atbrīvotajām personām, 

un profesionālās rehabilitācijas programmu 
attīstība. 

209. 117.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts 
mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 
noteikto rīcības virzienu īstenošanai un 
reģionālo rīcības plānu ieviešanai, atbalstot: 
inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu 
izstrādi, mūžizglītības pārvaldes struktūru 
izveidošanu nacionālā un pašvaldību (reģionu) 
līmenī un mūžizglītības koordinatoru tīkla 
attīstību un uzturēšanu; cilvēkresursu attīstības 
plānu izstrādi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem sadarbībā ar nozaru 
profesionālajām organizācijām; tālākizglītības 
programmu un kursu attīstību; izglītības un 
tālākizglītības iespēju pieejamības 
palielināšanu reģionos gan ekonomiski 
aktīvajiem, gan neaktīvajiem pieaugušajiem 
iedzīvotājiem, tajā skaitā mazajos un vidējos 
uzņēmumos strādājošajiem, sabiedriskajā 
sektorā strādājošajiem, pirmspensijas vecuma 
iedzīvotājiem un cilvēkiem ar ierobežotiem 
finanšu resursiem, pieaugušajiem bez 
pamatizglītības un ar zemu pamatprasmju 

LDDK 

LDDK iebilst apakšaktivitātes 1.4.1.1. atbalsta 
veidam, kas paredz mūžizglītības koordinatoru 
tīkla attīstību un uzturēšanu, jo uzskata, ka 
šādas funkcijas veic un turpinās veikt LR 
Nodarbinātības valsts aģentūra, tādējādi 
līdzekļu izlietojums būs nesaimniecisks. 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzam sniegt pamatojumu LDDK 
iebildumam un norādīt, kuros politikas 
plānošanas dokumentos vai 
normatīvajos aktos ir noteikts, ka NVA 
nodrošina mūžizglītības koordinatoru 
tīkla attīstību un uzturēšanu. Saskaņā ar 
LR normatīvajos aktos noteikto, NVA 
īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas, darba meklētāju un 
nodarbinātības pasākumu atbalsta jomā, 
kas veido tikai daļu no mūžizglītības 
pasākumiem. Norādām, ka 
Mūžizglītības pamatnostādnes 2007.-
2013.gadam, kas apstiprinātas MK 
2007.gada 23.februārī, izvirza 
uzdevumu izveidot mūžizglītības 
pārvaldes struktūras nacionālā un 
pašvaldību (reģionu) līmenī, kā arī 
pieaugušo izglītības koordinācijas 
institūcijas. Norādām, ka aktivitātē 
netiks dublētas NVA funkcijas vai 
struktūras, bet gan veidota valstī vienota 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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līmeni (tajā skaitā nepietiekamu valsts valodas 
prasmi), personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un mājsaimniecībai piesaistītiem 
ekonomiski mazaktīviem iedzīvotājiem un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām, tajā skaitā, ieslodzītajiem 
un no ieslodzījuma atbrīvotajām personām. 

un koordinēta mūžizglītības sistēma, 
izmantojot arī NVA paveikto un 
izveidoto. 

210. 117.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts 
mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 
noteikto rīcības virzienu īstenošanai un 
reģionālo rīcības plānu ieviešanai, atbalstot: 
inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu 
izstrādi, mūžizglītības pārvaldes struktūru 
izveidošanu nacionālā un pašvaldību (reģionu) 
līmenī un mūžizglītības koordinatoru tīkla 
attīstību un uzturēšanu; cilvēkresursu attīstības 
plānu izstrādi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem sadarbībā ar nozaru 
profesionālajām organizācijām; tālākizglītības 
programmu un kursu attīstību; izglītības un 
tālākizglītības iespēju pieejamības 
palielināšanu reģionos gan ekonomiski 
aktīvajiem, gan neaktīvajiem pieaugušajiem 
iedzīvotājiem, tajā skaitā mazajos un vidējos 
uzņēmumos strādājošajiem, sabiedriskajā 
sektorā strādājošajiem, pirmspensijas vecuma 
iedzīvotājiem un cilvēkiem ar ierobežotiem 
finanšu resursiem, pieaugušajiem bez 
pamatizglītības un ar zemu pamatprasmju 
līmeni (tajā skaitā nepietiekamu valsts valodas 
prasmi), personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un mājsaimniecībai piesaistītiem 
ekonomiski mazaktīviem iedzīvotājiem un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām, tajā skaitā, ieslodzītajiem 
un no ieslodzījuma atbrīvotajām personām. 

RAPLM 

Saistība ar NAP. 

Atbalsta veidā iekļaut kvalitatīva „otr ās 
iespējas”  vispārējās un profesionālās izglītības 
ieguvei (piemēram, e-mācības, vakara (maiņu) 
vidusskolās un nepilna laika studijās) 
piedāvājuma veidošanai. 

Daļēji ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi atbalsta veida 
aprakstu (skatīt izziņas 208.punktu) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

211. 118.rindkopa 

Aktivit āte ir vērsta uz šādu problēmu 
risinājumu: Ierobežotas mūžizglītības 
(tālākizglītības) iespējas, kā arī ierobežotas 

Valsts kanceleja 

1.4.1.1.apakšaktivitātes aprakstā nepieciešams 
izslēgt 118.rindkopu. 

Nav ņemts vērā. 

Minētā pieeja atbalsta veida aprakstā 
norādīt, kādu problēmu risināšanai ir 
paredzēts atbalsts, ir piemērota lielākajā 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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izglītības iespējas sociālās atstumtības riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām, piemēram, 
ieslodzītajiem, nepietiekamas tālākizglītības un 
kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas 
mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) 
nodarbinātajiem un lauku iedzīvotājiem, it 
īpaši mājsaimniecībai piesaistītajiem un 
ekonomiski mazaktīvajiem, daļai jauniešu un 
pieaugušo iedzīvotāju ir zems pamatprasmju 
un izglītības līmenis, ierobežotas iespējas 
turpināt izglītību personām ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

daļā aktivitāšu. Uzskatām, ka tas sniedz 
precīzāku priekšstatu, kāpēc aktivitātē 
paredzēti konkrētie atbalsta veidi. 

Starpministriju saskaņošanas sanāksmē 
ir nepieciešams panākt konceptuālu 
vienošanos par vienotu pieeju atbalsta 
veida aprakstam.  

 

212. 120.rindkopa 

Mērķa grupa: Pieaugušie iedzīvotāji. 

FM 

Lūdzam papildināt mērķa grupu ar personām ar 
funkcionāliem traucējumiem (ne tikai 
pieaugušie). 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka mērķa grupa 
„pieaugušie iedzīvotāji” ietver visus 
pieaugušos, tai skaitā personas ar 
funkcionāliem traucējumiem.   

Savukārt bērni un jaunieši ar 
funkcionālajiem traucējumiem kā mērķa 
grupa ir paredzēta 1.4.4.aktivitātē 
„Izgl ītības pieejamības nodrošināšana 
sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas 
izglītības attīstība”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

213. 121.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, pašvaldības un pašvaldību iestādes, 
kam valsts deleģējusi funkcijas reģionālajā 
attīstībā. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, pašvaldības un pašvaldību iestādes, 
kam valsts deleģējusi funkcijas reģionālajā 
attīstībā 9. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

214. 122.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 1 000 000 EUR līdz 5 000 000 EUR. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 1 000 000 EUR līdz 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
9 Pašvaldību dibinātas iestādes (nodibinājumi un biedrības) var būt finansējuma saņēmēji partnerībā ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un pašvaldību iestādēm, kam valsts deleģējusi 
funkcijas reģionālajā attīstībā.  
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5 000 000 EUR. iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

215. 122.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 1 000 000 EUR līdz 5 000 000 EUR. 

KM 

Lūdzam samazināt 1.4.1.1.apakšaktivitātes 
„Atbalsts mūžizglītības rīcības plānu ieviešanai 
un mūžizglītības pieejamības paplašināšanai” 
apraksta „Projekta minimālās un maksimālas 
izmaksas” minimālā finansējuma apjomu, lai 
nodrošinātu sasaisti ar aktivitātes mērķi un 
atbalsta veidu, kā arī lai neizslēgtu no saņēmēju 
loka potenciālos interesentus. 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka apakšaktivitāte ir vērsta 
uz mūžizglītības pamatnostādņu un 
reģionālo rīcības plānu īstenošanu 
valstī, aptverot pēc iespējas lielāku 
mērķa grupu un nodrošinot koordinētu 
izvirzīto mērķu sasniegšanu. Līdz ar to 
nav paredzēts aktivitāti sadalīt neliela 
apjoma projektos, bet uzticēt to 
ieviešanu institūcijām, kam valsts ir 
deleģējusi mūžizglītības pārvaldes 
funkcijas reģionālajā attīstībā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

216. 123.rindkopa 

1.4.1.2.apakšaktivitāte. Nozaru kvalifikācijas 
paaugstināšanas centru attīstība 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.4.1.2.apakšaktivitāte. Kvalifikācijas 
paaugstināšanas un eksaminācijas centru 
attīstība. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

217. 124.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Nostiprināt nozaru 
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas 
sistēmu. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Apakšaktivitātes mērķis: Nostiprināt nozaru 
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un 
eksaminācijas sistēmu. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

218. 124.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Nostiprināt nozaru 
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas 
sistēmu. 

LDDK 

Apakšaktivitātes „1.4.1.2. Nozaru kvalifikācijas 
paaugstināšanas centru attīstība” mērķis un 
uzdevums varētu būt atbalsts uzņēmējiem un 
darba devējiem (nozaru darba devēju 
organizācijām), veidojot profesionālās 
tālākizglītības centrus, tādējādi nodrošinot 
tālākizglītības iespējas un neformālā ceļā iegūto 
prasmju atzīšanu mazajos un vidējos 
uzņēmumos nodarbinātajiem. Lai celtu 
uzņēmēju motivāciju investēt esošo darbinieku 

Daļēji ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka apakšaktivitātes 
uzdevums jau ir sniegt atbalstu darba 
devējiem nozaru kvalifikācijas un 
eksaminācijas centru attīstībai, 
kvalifikācijas un apmācību kursu 
izstrādei, īstenošanai un pasniedzēju 
sagatavošanai, tādējādi nodrošinot 
tālākizglītības iespējas un neformālā 
ceļā iegūto prasmju atzīšanu 
nodarbinātajiem (skatīt izziņas 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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apmācībā, jārada īpašas aktivitātes 
uzņēmējdarbības un inovatīvu risinājumu 
atbalstīšanai. Šobrīd neviens no piedāvātajiem 
pasākumiem to nepiedāvā. 

219.punktā IZM piedāvāto redakciju). 
Savukārt aktivitātes uzņēmējdarbības un 
inovatīvu risinājumu atbalstīšanai ir 
paredzētas 2 DPP ietvaros Ekonomikas 
ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs. 

219. 125.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts nozarēs 
strādājošo kompetenču un kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēmas attīstībai, apmācības 
kursu izstrādei un īstenošanai un eksaminācijas 
sistēmas attīstībai, lai veicinātu jauno 
tehnoloģiju apguvi un neformāli un darba 
dzīvē iegūto profesionālo prasmju un zināšanu 
novērtēšanu. Aktivitāte vērsta uz šādu 
problēmu risinājumu: darbaspēka prasmju un 
iemaņu neatbilstība darba tirgus prasībām, 
uzņēmēju motivācijas trūkums investēt esošo 
un potenciālo darbinieku apmācībā, 
nepietiekamas tālākizglītības un kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējas mazajos un vidējos 
uzņēmumos (MVU) nodarbinātajiem.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts nozaru 
kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšanas 
sistēmas attīstībai un īstenošanai, tajā skaitā, 
nozaru kvalifikācijas un eksaminācijas centru 
attīstībai, kvalifikācijas un apmācību kursu 
izstrādei un īstenošanai, kvalifikācijas kursu 
pasniedzēju sagatavošanas programmu izstrādei 
un pasniedzēju sagatavošanai, neformālā veidā 
iegūto profesionālo prasmju vērtēšanas un 
atzīšanas sistēmas un metodikas ieviešanai un 
eksaminācijai, lai veicinātu jauno tehnoloģiju 
apguvi un neformāli un darba dzīvē iegūto 
profesionālo prasmju un zināšanu novērtēšanu. 
Aktivit āte vērsta uz šādu problēmu risinājumu: 
darbaspēka prasmju un iemaņu neatbilstība 
darba tirgus prasībām, uzņēmēju motivācijas 
trūkums investēt esošo un potenciālo darbinieku 
apmācības sistēmā, nepietiekamas 
tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas 
iespējas mazajos un vidējos uzņēmumos 
(MVU) nodarbinātajiem. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

IZM lūdz precizēt atbalsta veidu, vārdus 
„nozaru kvalifikācijas un eksaminācijas 
centru attīstībai” aizstājot ar vārdiem 
„nozaru kvalifikācijas, eksaminācijas un 
sertifikācijas centru attīstībai” 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

220. 125.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts nozarēs 
strādājošo kompetenču un kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēmas attīstībai, apmācības 
kursu izstrādei un īstenošanai un eksaminācijas 
sistēmas attīstībai, lai veicinātu jauno 
tehnoloģiju apguvi un neformāli un darba 
dzīvē iegūto profesionālo prasmju un zināšanu 
novērtēšanu. Aktivitāte vērsta uz šādu 
problēmu risinājumu: darbaspēka prasmju un 
iemaņu neatbilstība darba tirgus prasībām, 
uzņēmēju motivācijas trūkums investēt esošo 
un potenciālo darbinieku apmācībā, 

SM 

Izteikt DPP 125. rindkopu šādā redakcijā: 

„Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts nozarēs 
strādājošo kompetenču un kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēmas attīstībai, t.sk. jaunu 
kvalifik ācijas paaugstināšanas un 
kompetences centru izveidei, apmācības kursu 
izstrādei un īstenošanai un eksaminācijas 
sistēmas attīstībai, lai veicinātu jauno 
tehnoloģiju apguvi un neformāli un darba dzīvē 
iegūto profesionālo prasmju un zināšanu 
novērtēšanu. Aktivitāte vērsta uz šādu problēmu 

Ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi atbalsta veida 
aprakstu, paredzot atbalstu nozaru 
kvalifikācijas, eksaminācijas un 
sertifikācijas centru attīstībai, 
kvalifikācijas un apmācību kursu 
izstrādei, īstenošanai un pasniedzēju 
sagatavošanai, tādējādi nodrošinot 
tālākizglītības iespējas un neformālā 
ceļā iegūto prasmju atzīšanu 
nodarbinātajiem (skatīt izziņas 
219.punktā IZM piedāvāto redakciju). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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nepietiekamas tālākizglītības un kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējas mazajos un vidējos 
uzņēmumos (MVU) nodarbinātajiem. 

risinājumu: darbaspēka prasmju un iemaņu 
neatbilstība darba tirgus prasībām, uzņēmēju 
motivācijas trūkums investēt esošo un 
potenciālo darbinieku apmācībā, nepietiekamas 
tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas 
iespējas”. 

Pamatojums: Ne visur, kur tas nepieciešams, 
šādi kompetences centri ir izveidoti, tāpēc 
jāparedz iespēja veidot jaunus. 

221. 125.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

VIDM 

Papildināt 125.atkāpi aiz vārdiem „lai veicinātu 
jauno” ar vārdiem „,t.sk. videi draudzīgo”. 

Ņemts vērā. 

Atbalsta veids aiz vārdiem „lai 
veicinātu jauno” tiks papildināts ar 
vārdiem „,t.sk. videi draudzīgo” 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

222. 127.rindkopa 

Mērķa grupas: Strādājošie. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Mērķa grupas: Pieaugušie iedzīvotāji un 
profesionālajā izglītībā iesaistītās personas. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

223. 128.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba devēji un 
profesionālās organizācijas, eksaminācijas 
centri, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Nozaru kvalifikācijas 
paaugstināšanas centri, eksaminācijas centri, 
profesionālās izglītības iestādes, izglītības 
atbalsta iestādes. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

IZM lūdz precizēt finansējuma 
saņēmējus, izsakot šadā redakcijā: 
„Nozaru kvalifikācijas paaugstināšanas 
centri, eksaminācijas centri, 
sertifikācijas centri, profesionālās 
izglītības iestādes, izglītības atbalsta 
iestādes”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

224. 128.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba devēji un 
profesionālās organizācijas, eksaminācijas 
centri, profesionālās izglītības vai 

SM 

Izteikt 128.rindkopu šādā redakcijā: 

„Finansējuma saņēmēji: Darba devēji un 
profesionālās organizācijas, eksaminācijas un 

Daļēji ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi finansējuma 
saņēmēju aprakstu (skatīt izziņas 
223.punktu), paredzot, ka projekta 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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profesionālās izglītības atbalsta iestādes. sertifik ācijas centri, sabiedriskās 
organizācijas, profesionālās izglītības vai 
profesionālās izglītības atbalsta iestādes, valsts 
pārvaldes iestādes un aģentūras un 
kapitālsabiedrības, kas veic valsts pārvaldes 
funkcijas. 
Pamatojums: Iespēja veidot nozaru 
kvalifikācijas paaugstināšanas centrus jādod 
visiem, kam ir attiecīgā kompetence, t.sk. 
nozaru asociācijām un kapitālsabiedrībām, kas 
veic valsts pārvaldes funkcijas un kurās šobrīd 
strādā kompetentākie nozares speciālisti, kuri 
savas zināšanas var nodot pārējiem. Piemēram, 
jūrniecības nozares veiksmīgas attīstības 
nodrošināšanai Latvijā ir nepieciešama virkne 
papildus šauri specializētu darbinieku 
(profesionāļu), tādu kā kuģu satiksmes vadības 
centru operatori, loči, glābšanas darbu 
speciālisti jūrā, bīstamo kravu un terminālu 
inspektori, eksperti, un to sagatavošanā varētu 
piedalīties valsts akciju sabiedrība „Latvijas 
Jūras administrācija”. 

iesniedzējs ir kvalifikācijas 
paaugstināšanas vai eksaminācijas vai 
sertifikācijas centrs neatkarīgi no tā 
dibinātāja juridiskā statusa. Līdz ar to 
jebkura institūcija vai organizācija, kura 
veic šāda centra funkcijas, varēs 
iesniegt projektu atbalsta saņemšanai. 

 

225. 129. rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 100 000 EUR līdz 1 000 000 EUR. 

IZM 

 Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 100 000 EUR līdz  
1 000 000 EUR. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

226. 129. rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 100 000 EUR līdz 1 000 000 EUR. 

SM 

Izteikt 129.rindkopu šādā redakcijā: 

„Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 100 000 EUR līdz 2 000 000 EUR”. 

Pamatojums: Tehniskajās specialitātēs 
kvalifikācijas centru izveidei nepieciešamo 
iekārtu izmaksas var būt ļoti augstas. 

Nav ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka ESF atbalsta aktivitātēs 
atbilstoši regulas nosacījumiem nav 
iespējams finansēt iekārtu, mēbeļu un 
cita veida infrastruktūras iegādi, līdz ar 
to neuzskatām par nepieciešamu 
paaugstināt maksimālās vienam 
projektam pieejamās izmaksas. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

227. 131.rindkopa 

1.4.2.1.apakšaktivitāte. Profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības un resursu 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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attīstība izglītības sistēmā. 1.4.2.1.apakšaktivitāte. Profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības attīstība 
izglītības sistēmā. 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

228. 
1. 

132.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Attīstīt profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības resursus un  
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
institucionālo tīklu izglītības sistēmā.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Apakšaktivitātes mērķis: Attīstīt profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības sistēmu, 
izveidot tās atbalsta institūcijas izglītības 
sistēmā un uzlabot profesionālās orientācijas 
un karjeras izglītības kvalitāti jauniešiem.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

229. 133. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts inovatīvu 
risinājumu izstrādei un ieviešanai, 
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
atbalsta resursu centra izveidei (tajā skaitā, 
izglītības iespēju nacionālās datubāzes un 
portāla pilnveidei un uzturēšanai), 
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
atbalsta centru izveidei un darbības 
nodrošināšanai vispārējās izglītības iestādēs, 
karjeras konsultatīvo centru izveidei un to 
darbības nodrošināšanai profesionālās 
izglītības iestādēs, izglītības programmu un 
kursu izstrādei, informatīvo un mācību 
materiālu izstrādei un izdošanai, pedagogu un 
karjeras konsultantu sagatavošanai un 
tālākizglītībai. Atbalsts vērsts šādas problēmas 
risināšanai: nepietiekami attīsta profesionālā 
orientācija jauniešiem. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: attīstīt profesionālās orientācijas 
un karjeras izglītības metodisko bāzi, inovatīvus 
risinājumus un resursus (tajā skaitā, izglītības 
iespēju nacionālo datubāzi un portālu), apmācīt 
izglītības sistēmā strādājošo personālu, 
pedagogus un karjeras konsultantus, izveidot 
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
metodiskās vadības centru un atbalsta 
institūcijas izglītības iestādēs, izstrādāt 
izglītības programmas un kursus, sagatavot 
informatīvos un mācību materiālus un īstenot 
izglītojošus unn informatīvus pasākumus 
nacionālā mērogā profesionālās izglītības un 
profesiju pievilcības veicināšanai. Atbalsts 
vērsts šādas problēmas risināšanai: 
nepietiekami attīsta profesionālā orientācija 
jauniešiem. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

230. 133. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts inovatīvu 
risinājumu izstrādei un ieviešanai, 
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
atbalsta resursu centra izveidei (tajā skaitā, 
izglītības iespēju nacionālās datubāzes un 
portāla pilnveidei un uzturēšanai), 
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
atbalsta centru izveidei un darbības 

LDDK 

LDDK iebilst pret apakšaktivitātes 1.4.2.1. 
jaunu resursu centru izveidi, jo uzskata, ka šāda 
funkcija nodrošināma profesionālās mācību 
iestādēs racionāli izmantojot pieejamos valsts 
budžeta līdzekļus, šādu funkciju nodrošinājums 
no ES fondiem negarantē tās īstenošanu 
beidzoties ES fondu atbalstam. 

Nav ņemts vērā. 

Šobrīd pieejamo valsts budžeta līdzekļu 
ietvaros profesionālajām izglītības 
iestādēm nav iespējams nodrošināt 
kvalitatīvus un visiem pieejamus 
profesionālās orientācijas un karjeras 
izglītības pasākumus, tāpēc arī šim 
mērķim ir paredzēts ESF atbalsts. 
Norādām, ka karjeras izglītības 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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nodrošināšanai vispārējās izglītības iestādēs, 
karjeras konsultatīvo centru izveidei un to 
darbības nodrošināšanai profesionālās 
izglītības iestādēs, izglītības programmu un 
kursu izstrādei, informatīvo un mācību 
materiālu izstrādei un izdošanai, pedagogu un 
karjeras konsultantu sagatavošanai un 
tālākizglītībai. Atbalsts vērsts šādas problēmas 
risināšanai: nepietiekami attīsta profesionālā 
orientācija jauniešiem. 

konsultatīvo un atbalsta centru izveidi 
profesionālajās un vispārējās izglītības 
iestādēs paredz Mūžizglītības 
pamatnostādnes 2007.-2013.gadam, kas 
apstiprinātas MK 2007.gada 
23.februārī. 

231. 135.rindkopa 

Mērķa grupas: Izglītojamie, pedagogi, darba 
devēji.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Mērķa grupas: Izglītojamie, pedagogi. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

232. 136.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes un aģentūras, pašvaldības vai 
pašvaldību iestādes. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, pašvaldības vai pašvaldību iestādes, 
izglītības iestādes. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

233. 136.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes un aģentūras, pašvaldības vai 
pašvaldību iestādes. 

RAPLM 

Konkretizēt finansējuma saņēmējus un mērķa 
grupu iekļaujot par profesionālo orientāciju un 
karjeras izglītību atbildīgās valsts pārvaldes un 
izglītības atbalsta iestādes, aģentūras. 

Nav  ņemts vērā 

Tas sašaurina projektu iesniedzēju un 
finansējuma saņēmēju loku. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

234. 136.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes un aģentūras, pašvaldības vai 
pašvaldību iestādes. 

SM 

Izteikt 136. rindkopu šādā redakcijā: 
„Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes un aģentūras, pašvaldības vai 
pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, kas 
veic valsts pārvaldes funkcijas, darba devēji 
un nevalstiskās organizācijas”. 

Pamatojums: piemēram, VAS „Latvijas Jūras 
administrācija” jau pagājušajā gadā iesaistījās 

Daļēji ņemts vērā.  

Pēc SM iebilduma redakcijas secināms, 
ka iebildums attiecas uz 1.4.2.2. 
apakšaktivitātes (143.rindkopas) 
finansējuma saņēmējiem atklātajam 
projektu konkursam nevis 1.4.2.1. 
apakšaktivitāti. Lūdzam SM precizēt 
iebildumu. 

IZM atbalsta kapitālsabiedrību, kas veic 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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jurniecības izglītības popularizēšanas akcijā un 
turpina to darīt arī šogad. ES līdzekļu piesaiste 
strukturētiem ilgtermiņa jūrniecības izglītības 
popularizēšanas pasākumiem veicinātu šīs 
nozares izaugsmi un attīstību. Tas pats attiecībā 
uz nozaru asociācijām, ar kuru starpniecību 
nozarēs strādājošie uzņēmumi var šajā procesā 
piedalīties. 

valsts pārvaldes funkcijas, iekļaušanu 
1.4.2.2. apakšaktivitātes finansējuma 
saņēmējos. Norādām, ka finansējuma 
saņēmēji minētā redakcijā (bez 
kapitālsabiedrībām) ir iekļauti DP, kas 
iesniegta FM, savukārt finansējuma 
saņēmējiem jāsakrīt DP un DPP 
ietvaros. Ja FM piekrīt labojumu 
veikšanai DP, IZM veiks nepieciešamos 
precizējumus.   

 

235. 137.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 500 000 EUR līdz 5 000 000 EUR 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 500 000 EUR līdz 
5 000 000 EUR. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

236. 138.,139.rindkopa 

1.4.2.2.apakšaktivitāte. Profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības pieejamības 
palielināšana jauniešiem, profesionāli 
orientētās izglītības attīstība. 

Aktivit ātes mērķis: Attīstīt profesionālās 
orientācijas pasākumus un nodrošināt 
profesionālās orientācijas un karjeras 
konsultāciju pieejamību izglītības sistēmā, 
īpaši reģionos, un atbalstīt jauniešu 
iesaistīšanos profesionāli orientētā izglītībā un 
pasākumos.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.4.2.2.apakšaktivitāte. Profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības pieejamības 
palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās 
izglītības attīstība. 

Aktivit ātes mērķis: Attīstīt profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības pasākumus, 
nodrošināt konsultāciju pieejamību izglītības 
sistēmā, īpaši reģionos, un atbalstīt jauniešu 
iesaistīšanos profesionāli orientētā izglītībā un 
pasākumos.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

237. 140. rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts karjeras 
attīstības un profesionālās orientācijas 
pasākumu īstenošanai vispārējās, profesionālās 
un augstākās izglītības iestādēs sadarbībā ar 
darba devējiem, informatīvo un mācību 
materiālu pieejamības nodrošināšanai 
izglītības iestādēs, profesionāli orientētas 
izglītības un pasākumu īstenošanai, īpaši  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts karjeras 
attīstības un profesionālās orientācijas 
pasākumu īstenošanai vispārējās, profesionālās 
un augstākās izglītības iestādēs sadarbībā ar 
darba devējiem, profesionālās izglītības 
pievilcības veicināšanai, informatīvo un 
mācību materiālu pieejamības nodrošināšanai 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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veicinot sadarbību ar nozares uzņēmumiem 
tehniskās un intelektuālās jaunrades pasākumu 
īstenošanā un karjeras plānošanā saistībā ar 
dabas zinātnēm, matemātiku un informācijas 
tehnoloģijām; inženierzinātnēm un 
tehnoloģijām, ražošanu un būvniecību, 
veselības aprūpi un vides aizsardzību, kā arī 
profesiju stereotipu (tajā skaitā, dzimumu 
segregācijas) mazināšanai un jauniešu 
motivācijas paaugstināšanai apgūt profesijas, 
kurās vērojams darbaspēka trūkums. Atbalsts 
vērsts šādu problēmas risināšanai: 
nepietiekami attīsta profesionālā orientācija 
jauniešiem, izteikta studiju virzienu dzimumu 
segregācija, kas sekmē arī darba tirgus un 
profesionālo dzimumu segregāciju.  

izglītības iestādēs, profesionāli orientētas 
izglītības un pasākumu īstenošanai, īpaši  
veicinot sadarbību ar nozares uzņēmumiem 
tehniskās un intelektuālās jaunrades pasākumu 
īstenošanā un karjeras plānošanā saistībā ar 
dabas zinātnēm, matemātiku un informācijas 
tehnoloģijām; inženierzinātnēm un 
tehnoloģijām, ražošanu un būvniecību, 
veselības aprūpi un vides aizsardzību, kā arī 
profesiju stereotipu (tajā skaitā, dzimumu 
segregācijas) mazināšanai un jauniešu 
motivācijas paaugstināšanai apgūt profesijas, 
kurās vērojams darbaspēka trūkums. Atbalsts 
vērsts šādu problēmas risināšanai: nepietiekami 
attīsta profesionālā orientācija jauniešiem, 
izteikta studiju virzienu dzimumu segregācija, 
kas sekmē arī darba tirgus un profesionālo 
dzimumu segregāciju.  

238. 140.rindkopa 

(Skatīt iepiekš). 

VIDM 

Papildināt 140.atkāpi: 

aiz vārdiem „dabas zinātnēm” ar vārdiem „un 
vides zinātnēm” un  

aiz vārdiem „vides aizsardzību” ar vārdiem „un 
pārvaldību”. 

Daļēji ņemts vērā. 

Uzskatām, ka vārdi „vides aizsardzība” 
jau ietver  vides zinātnes un vides  
pārvaldību (pamatojumu skatīt izziņas 
96.punktā). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

239. 142. rindkopa 

Mērķa grupa: Izglītojamie, pedagogi, 
iedzīvotāji.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Mērķa grupa: Izglītojamie, pedagogi, darba 
devēji . 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

240. 143. rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes un aģentūras, pašvaldības vai 
pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, darba 
devēji un nevalstiskās organizācijas. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, pašvaldības vai pašvaldību iestādes, 
izglītības iestādes, darba devēji un nevalstiskās 
organizācijas. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

IZM ierosina finansējuma saņēmējus 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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izteikt šādā redakcijā:  

„Valsts pārvaldes iestādes, 
kapitālsabiedrības, kas veic valsts 
pārvaldes funkcijas, pašvaldības vai 
pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, 
izglītības atbalsta iestādes, darba devēji, 
darba devēju organizācijas un 
nevalstiskās organizācijas”. 

Vēršam uzmanību, ka šāda redakcija 
neatbilst DP norādītajai. Ja FM akceptē 
labojumu veikšanu DP, IZM iesniegs 
FM precizētās redakcijas. 

241. 143. rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes un aģentūras, pašvaldības vai 
pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, darba 
devēji un nevalstiskās organizācijas. 

LDDK 

LDDK uzskata, ka pasākuma 1.4.2.2. 
„Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
pieejamības palielināšana jauniešiem” kā 
finansējuma saņēmēji j āmin nozaru darba 
devēju organizācijas, jo tikai ar darba devēju un 
citu speciālistu līdzdalību var nodrošināt 
efektīvus profesionālās orientācijas pasākumus. 

Ņemts vērā. 

Skatīt izziņas 240.punktu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

242. 144.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 50 000 EUR līdz 1 000 000 EUR 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 50 000 EUR līdz 1 
000 000 EUR. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

243. 145.,146.rindkopa 

1.4.3.aktivitāte. Par izglītības un mūžizglītības 
politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un 
sadarbības stiprināšana. 

Aktivit ātes mērķis: Stiprināt par izglītību un 
mūžizglītību atbildīgo institūciju kapacitāti 
izglītības politikas un ieviešanas instrumentu 
veidošanā, ietekmes izvērtēšanā, kā arī sociālo 
partneru līdzdalību cilvēkresursu attīstībā, 
veicinot partnerību un sadarbību nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī. Aktivitāte vērsta 
uz šādu problēmu risināšanu: nepilnīga 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

1.4.3.aktivitāte. Par izglītības un mūžizglītības 
politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un 
sadarbības stiprināšana. 

Aktivit ātes mērķis: Stiprināt par izglītību un 
mūžizglītību atbildīgo institūciju kapacitāti un 
r īcībspēju  izglītības politikas un ieviešanas 
instrumentu veidošanā un ietekmes izvērtēšanā, 
uzlabojot sadarbību un partnerību nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī.  

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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politikas veidošanas sasaiste ar ilgtermiņa 
plānošanas dokumentiem un nepietiekami 
attīstīta sociālā partnerība. 

 

244. 146.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Stiprināt par izglītību un 
mūžizglītību atbildīgo institūciju kapacitāti 
izglītības politikas un ieviešanas instrumentu 
veidošanā, ietekmes izvērtēšanā, kā arī sociālo 
partneru līdzdalību cilvēkresursu attīstībā, 
veicinot partnerību un sadarbību nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī. Aktivitāte vērsta 
uz šādu problēmu risināšanu: nepilnīga 
politikas veidošanas sasaiste ar ilgtermiņa 
plānošanas dokumentiem un nepietiekami 
attīstīta sociālā partnerība. 

LDDK 

LDDK vērš uzmanību, ka pasākuma 1.4.3. 
mērķis (146. rindkopa) ir stiprināt „... sociālo 
partneru līdzdalību cilvēkresursu attīstībā”, taču 
starp saņēmējiem ir tikai valsts institūcijas un 
pašvaldības. Nav skaidrs, kā valsts institūcijas 
vienpusēji var stiprināt sociālo partneru 
līdzdalību 

Daļēji ņemts vērā. 

Nepiekrītam, ka aktivitātes ietvaros 
sociālajiem partneriem nav pieejams 
atbalsts. DPP ietvaros ar finansējuma 
saņēmējiem ir paredzēti projektu 
iesniedzēji, savukārt mērķa grupā ir 
minēti tie, uz kuriem ir vērsts atbalsts, 
tai skaitā sociālie partneri. Sociālo 
partneru līdzdalība un kapacitāte tiks 
stiprināta, tiešā veidā iesaistot sociālos 
partnerus aktivitātes īstenošanā, kā arī 
projektu ietvaros paredzot pasākumus, 
kas vērsti uz sociālo partneru līdzdalību 
cilvēkresursu attīstībā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

245. 146., 150.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Stiprināt par izglītību un 
mūžizglītību atbildīgo institūciju kapacitāti 
izglītības politikas un ieviešanas instrumentu 
veidošanā, ietekmes izvērtēšanā, kā arī sociālo 
partneru līdzdalību cilvēkresursu attīstībā, 
veicinot partnerību un sadarbību nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī. Aktivitāte vērsta 
uz šādu problēmu risināšanu: nepilnīga 
politikas veidošanas sasaiste ar ilgtermiņa 
plānošanas dokumentiem un nepietiekami 
attīstīta sociālā partnerība. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, izglītības atbalsta iestādes, 
pašvaldības. 

LBAS 

Viens no akt. 1.4.3. mērķiem ir stiprināt sociālo 
partneru līdzdalību cilvēkresursu attīstībā, 
veicinot partnerību un sadarbību nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī, kur aktivitāte ir 
vērsta uz tādas problēmas kā nepietiekami 
attīstīta sociālā partnerība risināšanu, taču tajā 
pat laikā aktivitātes ietvaros nav paredzēts 
finansējums sociālajiem partneriem, kas  

nonāk pretrunā ar aktivitātes uzstādījumiem un 
mērķiem. Vienlaicīgi jānorāda, ka 1.4. 
pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā 
un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas 
un sadarbības uzlabošana” mērķis ir uzlabot 
mūžizglītības pieejamību pieaugušajiem un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām un jauniešiem, uzlabot 
profesionālos orientāciju izglītības sistēmā, 
veicināt iekļaujošas izglītības attīstību, lai 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem veicinātu 
darbaspēka iesaisti tautsaimniecībā un stiprināt 
par izglītību un mūžizglītību atbildīgo 
institūciju kapacitāti un sadarbību izglītības 
politikas veidošanā un īstenošanā. Lai šāda 

Daļēji ņemts vērā. 

Skatīt izziņas 244.punktā sniegto 
skaidrojumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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sadarbība varētu notikt, aktivitātes 1.4.3. 
ietvaros būtu jārod iespēja finansēt ne tikai 
valsts pārvaldes iestādes, izglītības atbalsta 
iestādes un pašvaldības, kuras šim nolūkam jau 
saņem valsts finansējumu, bet arī sociālos 
partnerus. 

246. 147.rindkopa 

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts institūciju 
rīcībspējas stiprināšanai, politikas un tās 
ieviešanas instrumentu izstrādei un izglītības 
pētījumiem.  

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts par izglītību 
un mūžizglītību atbildīgo institūciju rīcībspējas 
stiprināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmenī, uzlabojot sadarbību un partnerību, 
veicinot sociālo partneru līdzdalību 
cilvēkresursu attīstībā, izglītības pētījumiem, 
tajā skaitā, dalībai starptautiskajos izglītības 
kvalitātes pētījumos, izglītības vadības 
kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā apmācībām 
un pieredzes pārņemšanai, politikas un 
inovatīvu ieviešanas instrumentu izstrādei, 
rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes 
izvērtēšanai un izglītības pārvaldības (e-
izglītības) risinājumu izstrādei un ieviešanai. 
Aktivit ātes ietvaros atbalsts tiks sniegts arī 
izglītības institūciju iekšējās kvalitātes sistēmu 
izstrādei un ieviešanai un ārējās kvalitātes 
vērtēšanas sistēmas pilnveidei. Aktivitāte vērsta 
uz šādu problēmu risināšanu: nepilnīga 
politikas veidošanas sasaiste ar ilgtermiņa 
plānošanas dokumentiem un nepietiekami 
attīstīta sociālā partnerība.   

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

247. 149. rindkopa 

Mērķa grupas: Izglītības sistēmā strādājošie, 
sociālie partneri, pašvaldības, vecāki. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Mērķa grupas: Izglītības sistēmā strādājošie, 
sociālie partneri, pašvaldības, vecāki, 
izglītojamie. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

248. 150.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, izglītības atbalsta iestādes, 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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pašvaldības. Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, pašvaldības 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

249. 150.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, izglītības atbalsta iestādes, 
pašvaldības. 

LBAS 

Lūdz p.150 „Finansējuma saņēmēji: Valsts 
pārvaldes iestādes, izglītības atbalsta iestādes, 
pašvaldības.” izteikt sekojošā redakcijā: 

„Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, izglītības atbalsta iestādes, sociālie 
partneri, pašvaldības.” 

Nav ņemts vērā. 

Skatīt izziņas 244.punktā sniegto 
skaidrojumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

250. 151.rindkopa 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 1 000 000 EUR līdz 5 000 000 EUR. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 1 000 000 EUR līdz 
5 000 000 EUR. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

251. 152. rindkopa 

1.4.4.aktivitāte. Preventīva darbība sociālās 
atstumtības riska mazināšanai jauniešiem un 
iekļaujošas izglītības attīstība. 

IZM 

Mainīt 1.4.4.aktivitātes nosaukumu, aktivitāti 
sadalīt divās apakšaktivitātēs, tādejādi 
nodrošinot mērķtiecīgāku ES fondu līdzekļu 
ieviešanu un nepieciešamo mērķu sasniegšanu, 
un izteikt aktivitāti šādā redakcijā: 

1.4.4.aktivitāte. Izglītības pieejamības 
nodrošināšana sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas 
izglītības attīstība. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

252. 152.,153.rindkopa 

1.4.4.aktivitāte. Preventīva darbība sociālās 
atstumtības riska mazināšanai jauniešiem un 
iekļaujošas izglītības attīstība. 

Aktivit ātes mērķis: Samazināt jauniešu skaitu, 
kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, 
nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar 
mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu 
izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu 

TM 

Ņemot vērā „Darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība”” 434.punktu, 
nepieciešams precizēt darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
projekta (turpmāk – Papildinājuma projekts) 
1.4.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 

Daļēji ņemts vērā. 

IZM ir veikusi precizējumus 
1.4.4.aktivitātē, to sadalot 2 
apakšaktivitātēs, kā arī precizējot to 
mērķa grupas (skatīt izziņas 253. un 
255.punktu). Skaidrojam, ka 
1.4.4.aktivitātē atbalsts ir paredzēts 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
jauniešu grupām, savukārt pieaugušo 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar 
zemām pamatprasmēm, sociālās korekcijas 
iestādēs vai ieslodzījumā, un jauniešiem ar 
funkcionāliem traucējumiem. 

1.4.4.aktivitāte „Preventīva darbība sociālās 
atstumtības riska mazināšanai jauniešiem un 
iekļaujošas izglītības attīstība”. No minētās 
aktivitātes nosaukuma svītrojams vārds 
„jauniešiem”, jo tāda nav aktivitātes nosaukumā 
„Darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība”” 434.punktā. Nepieciešams 
precizēt minētās aktivitātes mērķi, kas izteikts 
Papildinājuma projekta 153.punktā, jo 
pasākumi attieksies ne tikai uz jauniešiem, bet 
arī citām personām sociālās korekcijas iestādēs 
un ieslodzījumā. 

sociālās atstumtības riska grupām 
atbalsts paredzēts 1.4.1.1. 
apakšaktivitātes ietvaros. 

IZM precizēto DPP aktivitāšu redakciju 
ir saskaņojusi ar DP, kad tika veikta DP 
precizēšana atbilstoši š.g. aprīlī noslēgto 
sarunu ar EK rezultātiem, veicot 
labojumus pašā DP. 

 

253. 153.-158.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Samazināt jauniešu skaitu, 
kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, 
nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar 
mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu 
izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu 
jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar 
zemām pamatprasmēm, sociālās korekcijas 
iestādēs vai ieslodzījumā, un jauniešiem ar 
funkcionāliem traucējumiem. 

Atbalsta veids: Nodrošināt papildu apmācību 
mācību priekšmetos (t.sk., mācot valsts 
valodu), radīt iespēju apgūt piemērotas 
pedagoģiskās korekcijas, izlīdzinošās vai 
profesionālās izglītības programmas, 
nodrošināt nepieciešamo pedagoģiski 
psiholoģisko konsultatīvo atbalstu skolotājiem, 
kas strādā ar īpašām mērķagrupām, atbalstīt 
pagarinātās dienas grupas un sociālās 
korekcijas klases vispārējās izglītības iestādēs, 
ieviešot skolotāja palīga amatu un palielinot 
atbalsta personāla – psihologu, sociālo 
pedagogu un karjeras konsultantu – lomu 
mācību un audzināšanas procesā un nodrošinot 
izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
iekļaušanos izglītība sistēmā, piedāvājot 
atbilstošas izglītības programmas un metodiku 
to īstenošanai, veicinot darba un sadzīves 
prasmju apguvi jauniešiem ar speciālām 

IZM 

Jaunizveidoto apakšaktivitāti izteikt šādā 
redakcijā: 

1.4.4.1.apakšaktivitāte. Iekļaujošas izglītības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā 
personāla sagatavošana, nodrošināšana un 
kompetences paaugstināšana. 

Apakšaktivitātes mērķis: Samazināt jauniešu 
skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina 
izglītību,  un veicināt jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem iekļaušanos izglītībā, stiprinot 
iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta 
sistēmas un personālu. 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts atbilstošu 
metodiku, instrumentu, programmu un mācību 
līdzekļu izstrādei, tajā skaitā pedagoģiskās 
korekcijas pamatprasmju nodrošināšanai un 
profesionālās rehabilitācijas programmu 
izstrādei, e-resursu un e-mācību vides 
risinājumu izstrādei, pedagoģiskā, metodiskā un 
psiholoģiskā konsultatīvā atbalsta 
nodrošināšanai skolotājiem, kas strādā ar 
mērķgrupām, pedagogu un atbalsta personāla 
sagatavošanai un pedagogu kompetences 
paaugstināšanai, iekļaujošas izglītības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes 
stiprināšanai, tajā skaitā nodrošinot personāla 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem, 
un atbalstot profesionālās rehabilitācijas 
programmu izstrādi un ieviešanu. Atbalsts 
vērsts uz šādu problēmu risināšanu: augsts 
jauniešu (15 – 24 gadi) bezdarba līmenis, 
ierobežotas izglītības iespējas sociālās 
atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju 
grupām, daļai jauniešu ir zems pamatprasmju 
un izglītības līmenis, ierobežotas iespējas 
turpināt izglītību personām ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta tiešās 
aktivitāšu īstenošanas izmaksas (atbilstoši EP 
un Padomes regulas (EK) Nr.1081/2006 
3.pantā noteiktajām atbalsta jomām 
(piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un 
noma, materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību 
iegāde, intelektuālo resursu vai to lietošanas 
tiesību (licenču) iegāde un tml.), izņemot 
atgūstamo pievienotās vērtības nodokli un 
parādu procentus; ar projekta aktivitāšu 
īstenošanu saistītās amortizācijas izmaksas 
amortizējamiem aktīviem (piemēram, 
mēbelēm, iekārtām, transporta līdzekļiem, 
infrastruktūrai), ja šo aktīvu iegādē nav 
izmantoti publiski piešķīrumi; ar projekta 
aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti kapitālie 
izdevumi - ne vairāk, kā 10% no projekta 
attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru 
iegāde, datu tīklu izbūve un tml.), izņemot 
mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, 
infrastruktūras, nekustamā īpašuma un zemes 
iegādes izmaksas; projekta netiešās izmaksas, 
kas noteiktas, pamatojoties uz nemainīgu likmi 
- līdz 20% no tiešajām darbības (aktivitāšu 
īstenošanas) izmaksām un citas, ar projekta 

apmācību un paaugstinot pedagoģiski 
medicīnisko komisiju kompetenci. Atbalsts 
vērsts uz šādu problēmu risināšanu: ierobežotas 
izglītības iespējas sociālās atstumtības riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām, daļai jauniešu 
ir zems pamatprasmju un izglītības līmenis, 
ierobežotas iespējas turpināt izglītību personām 
ar funkcionāliem traucējumiem.  

Attiecināmās izmaksas:  

Projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un noma, 
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 
(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 
procentus;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās 
amortizācijas izmaksas amortizējamiem 
aktīviem (piemēram, mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai), ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti 
kapitālie izdevumi - ne vairāk, kā 10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

projekta netiešās izmaksas, kas noteiktas, 
pamatojoties uz nemainīgu likmi - līdz 20% no 
tiešajām darbības (aktivitāšu īstenošanas) 
izmaksām un citas, ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas (piemēram, projekta 
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īstenošanu saistītās izmaksas (piemēram, 
projekta iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

Mērķa grupa: Bērni, jaunieši un pieaugušie 
sociālās atstumtības riska grupās, t.sk., bērni, 
kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, 
bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām un 
funkcionāliem traucējumiem, izglītības, valsts 
pārvaldes un izglītības atbalsta iestādes, 
aģentūras, pašvaldības un citas juridiskas 
personas 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, izglītības atbalsta iestādes, 
pašvaldības un pašvaldību iestādes, 
izglītības iestādes, citas juridiskas personas. 

Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: 
No 100 000 EUR līdz 5 000 000 EUR. 

iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

Mērķa grupas: valsts pārvaldes iestādes, 
izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, 
pašvaldības, pedagogi un atbalsta personāls, 
izglītojamie. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
iestādes, izglītības atbalsta iestādes, izglītības 
iestādes.  

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 200 000 EUR līdz 
5 000 000 EUR. 

254. 156.rindkopa 

Mērķa grupa: Bērni, jaunieši un pieaugušie 
sociālās atstumtības riska grupās, t.sk., bērni, 
kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, 
bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām un 
funkcionāliem traucējumiem, izglītības, valsts 
pārvaldes un izglītības atbalsta iestādes, 
aģentūras, pašvaldības un citas juridiskas 
personas 

LDDK 

LDDK iebilst aktivitātē 1.4.4. minētās mērķa 
grupas aprakstu, jo uzskata, ka nav 
diskriminējamas nepilnās ģimenes, kuru vecāki, 
piemēram, nav aizbraukuši uz ārzemēm, 
ierosinām norādīt nepilnās ģimenes kopumā. 

Ņemts vērā. 

Izteikt mēŗka grupas šādā redakcijā: 
„M ērķa grupa: Bērni un jaunieši 
sociālās atstumtības riska grupās, t.sk., 
bērni un jaunieši no nabadzīgām 
ģimenēm vai nepilnām ģimenēm; bērni, 
kuru vecāki ir devušies peļņā uz 
ārzemēm, bērni ar speciālām 
vajadzībām vai funkcionāliem 
traucējumiem, bērni un jaunieši sociālās 
korekcijas iestādēs”. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

255. 158./159.rindkopa IZM 

Jaunizveidoto apakšaktivitāti izteikt šādā 
redakcijā: 

1.4.4.2.apakšaktivitāte. Atbalsta pasākumu 
īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 
traucējumiem integrācijai izglītībā.  

Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt mācību 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un 
veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības 
ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā 
izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, 
sociālās korekcijas iestādēs un jauniešiem ar 
funkcionāliem traucējumiem.   

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts sociālās 
atstumtības riska mazināšanas un iekļaujošas 
izglītības pasākumu īstenošanai un inovatīvu 
pieeju un risinājumu ieviešanas veicināšanai, 
nodrošinot nepieciešamo pedagoģisko un 
atbalsta personālu, papildus apmācību mācību 
priekšmetos (t.sk., mācot valsts valodu), 
sniedzot iespēju apgūt piemērotas pedagoģiskās 
korekcijas, arodizglītības (ar pedagoģisko 
korekciju), izlīdzinošās un profesionālās 
izglītības programmas, speciālās izglītības 
programmas, sociālās korekcijas programmas, 
atbalstot pagarinātās dienas grupas un sociālās 
korekcijas klases izglītības iestādēs, ieviešot 
skolotāja palīga amatu un palielinot atbalsta 
personāla – psihologu, sociālo pedagogu – lomu 
mācību un audzināšanas procesā un nodrošinot 
izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
iekļaušanos izglītība sistēmā, veicinot darba un 
sadzīves prasmju apguvi jauniešiem sociālās 
atstumtības riska grupās, jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām un funkcionāliem 
traucējumiem, nodrošinot atbalsta pasākumus 
jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm. Atbalsts 
vērsts uz šādu problēmu risināšanu: ierobežotas 
izglītības iespējas sociālās atstumtības riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām, daļai jauniešu 
ir zems pamatprasmju un izglītības līmenis, 
ierobežotas iespējas turpināt izglītību personām 
ar funkcionāliem traucējumiem.  

Attiecināmās izmaksas:  

Projekta tiešās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 
atbilstoši EP un Padomes regulas (EK) 
Nr.1081/2006 3.pantā noteiktajām atbalsta 
jomām (piemēram, atalgojumi, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

izdevumu maksimālā apjoma 
noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 
prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 
par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 
tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

Lūdzam precizēt mērķa grupas 
aprakstu, izsakot 254.punktā IZM 
piedāvātajā redakcijā. 

 

Skatīt izziņas 156.punktā IZM sniegto 
iebildumu uz FM komentāru par 
kapitālo izdevumu izslēgšanu un 
lūdzam FM skaidrojumu. 
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komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, 
pakalpojumu un piegāžu apmaksa, īre un noma, 
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 LVL par 1 vienību iegāde, 
intelektuālo resursu vai to lietošanas tiesību 
(licenču) iegāde un tml.), izņemot atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli un parādu 
procentus;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās 
amortizācijas izmaksas amortizējamiem 
aktīviem (piemēram, mēbelēm, iekārtām, 
transporta līdzekļiem, infrastruktūrai), ja šo 
aktīvu iegādē nav izmantoti publiski 
piešķīrumi;  

ar projekta aktivitāšu īstenošanu tieši saistīti 
kapitālie izdevumi - ne vairāk, kā 10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām (piemēram, 
kustamie īpašumi, kuru vērtība ir virs 50 LVL, 
telpu remonta izmaksas, datoru, serveru iegāde, 
datu tīklu izbūve un tml.), izņemot mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas;  

projekta netiešās izmaksas, kas noteiktas, 
pamatojoties uz nemainīgu likmi - līdz 20% no 
tiešajām darbības (aktivitāšu īstenošanas) 
izmaksām un citas, ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas (piemēram, projekta 
iesnieguma sagatavošana, iepirkuma 
dokumentu sagatavošana un iepirkuma 
organizēšana, audits, attiecināmie nodokļu un 
nodevu maksājumi). 

Mērķa grupa: Bērni un jaunieši sociālās 
atstumtības riska grupās, t.sk., bērni, kuru 
vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērni un 
jaunieši no nabadzīgām ģimenēm, ar speciālām 
vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem. 

Finansējuma saņēmēji: izglītības iestādes, 
izglītības atbalsta iestādes, pašvaldības un 
pašvaldību iestādes, citas juridiskas personas. 

Projekta minimālās un maksimālās 
attiecināmās izmaksas: No 50 000 EUR līdz 
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200 000 EUR. 

256. 159.-160.rindkopa 

Pasākums veicinās policentriskas attīstības 
modeļa īstenošanu mūžizglītībā un speciālajā 
izglītībā. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks 
nodrošināta, atbalstot mūžizglītības pieejamību 
iedzīvotājiem nacionālas, reģionālas un 
novadu nozīmes attīstības centros, kā arī lauku 
teritorijās visos plānošanas reģionos, kā arī 
atbalstot atbilstošas izglītības un kvalifikācijas 
ieguves pieejamību personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un citām sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām personām. Priekšrocības 
(papildus punkti projektu vērtēšanā) tiks dota 
projektiem, kuri aptvers lielāku mērķa grupu, 
demonstrēs sasaisti ar ERAF investīcijām un 
tiks īstenoti teritorijās ar augstāku bezdarba 
līmeni. 

Visiem reģioniem un finansējuma saņēmējiem 
tiek piemērotas vienādas struktūrfonda 
līdzfinansējuma likmes. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

Pasākums veicinās policentriskas attīstības 
modeļa īstenošanu mūžizglītībā un speciālajā 
izglītībā. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks 
nodrošināta, atbalstot mūžizglītības pieejamību 
iedzīvotājiem nacionālas, reģionālas un novadu 
nozīmes attīstības centros, kā arī lauku 
teritorijās visos plānošanas reģionos, kā arī 
atbalstot atbilstošas izglītības un kvalifikācijas 
ieguves pieejamību personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un citām sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām personām. Lai 
nodrošinātu līdzsvarotu atbalstu visiem 
Latvijas reģioniem, ar projektu atlases 
krit ēriju pal īdzību tiks regulēts finanšu 
resursu sadalījums, ņemot vērā reģionos 
esošo iedzīvotāju skaitu, izglītības iestāžu 
skaitu, esošo un plānoto audzēkņu skaitu, 
reģionu un novadu attīstības perspektīvas un 
reģionālā darba tirgus prasības. Priekšrocības 
(papildus punkti projektu vērtēšanā) tiks dota 
projektiem, kuri aptvers lielāku mērķa grupu, 
demonstrēs sasaisti ar ERAF investīcijām un 
tiks īstenoti teritorijās ar augstāku bezdarba 
līmeni. 1.4.1.1. un 1.4.2.1.apakšaktivitātēs ir 
paredzēta līdzsvarota atbalsta principa 
ievērošana attiecībā uz visiem plānošanas 
reģioniem tālākizglītības koordinācijas 
centru, karjeras konsultatīvo centru un 
karjeras attīstības atbalsta resursu centru 
izveidē. Visiem reģioniem un finansējuma 
saņēmējiem tiek piemērotas vienādas 
struktūrfonda līdzfinansējuma likmes. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

257. 161.rindkopa 

Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz 
makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, 
tomēr pasākumā plānotās aktivitātes dos 

LDDK 

1.4. pasākuma makroekonomiskās stabilitātes 
rādītājus ierosinām papildināt ar ieguvumiem 
no ilgtspējīgas sistēmas izveidi un partnerību 

Nav ņemts vērā 

 

Lūdzam skaidrot  iebildumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes 
veicināšanā. Pasākuma aktivitātes ir vērstas uz 
izglītības pieejamības uzlabošanu. 

izveidošanu. Vēršam uzmanību uz to, ka 
1.4.pasākumam nav paredzēti 
makroekonomiskās stabilitātes rādītāji.  

IZM lūdz papildus precizēt horizontālo 
prioritāti „Makroekonomiskā 
stabilitāte”,  izsakot to  šādā redakcijā: 

„Pasākums kopumā nav tieši vērsts 
uz makroekonomiskās stabilitātes 
nodrošināšanu, tomēr plānotās 
aktivit ātes izglītības pieejamības 
uzlabošanai veicinās horizontālās 
priorit ātes īstenošanu, mazinot 
šķēršļus iedzīvotāju ekonomiskajai 
aktivit ātei nepietiekamās izglītības 
dēļ.”  

258. 162. rindkopa 

Pasākums kopumā ir vērsts uz vienādu iespēju 
nodrošināšanu. Pasākuma ietvaros tiks veikti 
arī pētījumi par to, kā atbilstošas aktivitātes ir 
veicinājušas vienādu iespēju nodrošināšanu. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Vienādas iespējas 

Pasākums kopumā ir vērsts uz vienādu iespēju 
nodrošināšanu, sniedzot atbalstu piemērotas 
izglītības nodrošināšanai un mūžizglītības 
pieejamības uzlabošanai sociālās atsumtības 
riska grupām jauniešu un pieaugušo vecumā. 
Pasākuma ietvaros tiks veikti arī pētījumi par 
to, kā atbilstošas aktivitātes ir veicinājušas 
vienādu iespēju nodrošināšanu. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

IZM lūdz papildus precizēt horizontālo 
prioritāti „Vienādas iespējas”,  izsakot 
to  šādā redakcijā: 

„Pasākums sniegs pozitīvu ietekmi uz 
horizontālo prioritāti, paredzot atbalstu 
piemērotas izglītības nodrošināšanai un 
mūžizglītības pieejamības uzlabošanai 
sociālās atstumtības riska grupām. 
Atbalsts pasākuma aktivitātēs tiks 
sniegts mērķa grupām atbilstoši to 
vajadzībām, nepieļaujot nekādu 
diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, 
etniskās izcelsmes, reliģijas, 
invaliditātes vai citu faktoru dēļ. 
Atbilstība horizontālajām prioritātēm un 
diskriminācijas nepieļaušana būs viens 
no nosacījumiem potenciālajiem 
projektu ieviesējiem, tādejādi 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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nodrošinot vienādu iespēju ievērošanu. 
Priekšrocības tiks sniegtas tiem 
projektiem, kuros šie principi tiks 
ievēroti. Pasākuma ietvaros tiks veikti 
pētījumi par to, kā atbilstošas aktivitātes 
ir veicinājušas vienādu iespēju 
nodrošināšanu. Pasākumam būs arī 
pozitīva ietekme uz dzimuma 
līdztiesību, jo atbalstot pirmspensijas 
vecuma cilvēku tālākizglītību, tiks 
veicināta pirmspensijas vecuma sieviešu 
iesaistīšanās darba tirgū”.  

 

259. 164. rindkopa 

Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas 
sabiedrības attīstību, bet aktivitāte 
„Profesionālās orientācijas un karjeras 
izglītības attīstība, profesionāli orientētās 
izglītības attīstība” var dot ieguldījumu 
informācijas sabiedrības veidošanā, jo paredz 
arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
un elektronisko resursu izmantošanu un 
attīstību profesionālajā orientācijā un karjeras 
izglītībā. 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Informācijas sabiedrība 

Pasākuma aktivitātes dos ieguldījumu 
informācijas sabiedrības veidošanā, veicinot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
izmantošanu profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības procesā, e-resursu un e-
mācību vides risinājumu izstrādi un ieviešanu 
mūžizglītībā un sociālās atsumtības riska 
jauniešu integrācijai izglītībā, izglītības 
pārvaldības (e-izglītības) risinājumu izstrādi un 
ieviešanu. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

260. 165.rindkopa 

Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:  

1. Nodrošināt ES fondu projektu 
iesniegumu atlasi un vērtēšanu; 

2. Pieņemt lēmumu par ES fondu 
projekta iesnieguma apstiprināšanu; 

3. Pamatojoties uz ES fondu projekta 
iesniedzēja juridisko statusu, vienoties ar 
ES fondu finansējuma saņēmēju par ES 
fondu projekta īstenošanas nosacījumiem; 

4. Nodrošināt ES fondu projekta 
īstenošanas uzraudzību un kontroli; 

5. Pārbaudīt un apstiprināt ES fondu 

IZM 

Izteikt šādā redakcijā: 

Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:  

1. Piedalīties ES fondu plānošanas 
dokumentu izstrādē; 

2. Izstrādāt ES fondu projektu 
iesniegumu vērt ēšanas kritērijus un 
aktivit āšu/ apakšaktivitāšu īstenošanas 
kārt ību (MK noteikumus);  

3. Nodrošināt ES fondu projektu 
iesniegumu atlasi, vērt ēšanu un lēmumu 
pieņemšanu par ES fondu projekta 
iesnieguma apstiprināšanu; 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumu un sagatavot izdevuma 
deklarāciju; 

6. Sniegt sabiedrībai informāciju un 
nodrošināt publicitāti jautājumos, kas 
saistīti ar aktivitāti. 

 

4. Pamatojoties uz ES fondu projekta 
iesniedzēja juridisko statusu, vienoties ar 
ES fondu finansējuma saņēmēju par ES 
fondu projekta īstenošanas nosacījumiem; 

5. Nodrošināt ES fondu ieviešanas 
uzraudzību un kontroli projektu l īmenī; 

6. Pārbaudīt un apstiprināt ES fondu 
finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumus un sagatavot izdevumu 
deklarācijas; 

7. Nodrošināt ES fondu ieviešanas 
uzraudzību aktivit āšu un pasākumu 
līmenī; 

8. Sniegt sabiedrībai informāciju un 
nodrošināt publicitāti ES fondu ieviešanas 
jautājumos (paredzēto funkciju un 
kompetences ietvaros). 

 

261. 165.rindkopa 

Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:  

1. Nodrošināt ES fondu projektu 
iesniegumu atlasi un vērtēšanu; 

2. Pieņemt lēmumu par ES fondu 
projekta iesnieguma apstiprināšanu; 

3. Pamatojoties uz ES fondu projekta 
iesniedzēja juridisko statusu, vienoties ar 
ES fondu finansējuma saņēmēju par ES 
fondu projekta īstenošanas nosacījumiem; 

4. Nodrošināt ES fondu projekta 
īstenošanas uzraudzību un kontroli; 

5. Pārbaudīt un apstiprināt ES fondu 
finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumu un sagatavot izdevuma 
deklarāciju; 

6. Sniegt sabiedrībai informāciju un 
nodrošināt publicitāti jautājumos, kas 
saistīti ar aktivitāti. 

FM 

Lūdzam svītrot rindkopu. Informācija ir 
ievietojama tabula „Ieviešana” (43.lpp) 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzam skaidrot FM iebildumu, jo 
visos pārējos IZM pasākumu aprakstos 
funkcijas ir uzskaitītas ārpus tabulas, tās 
numurējot, un tabulā norādot tikai 
attiecīgos funkciju numurus, tā 
uzlabojot tabulā sniegtās informācijas 
pārskatāmību.  

Lūdzam skaidrot, kāpēc FM nav 
iebildusi pārējiem pasākumiem šādai 
teksta redakcijai. 

Lūdzam skaidrot, kāpēc FM izziņā nav 
iekļāvusi IZM iesniegto precizēto 
funkciju aprakstu (līdzīgi, kā tas bija 
izdarīts pārējiem pasākumiem)  

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

262. 1.4.Pasākuma „Mūžizglītības attīstība un IZM Daļēji ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
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izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 
Ieviešanas tabula (Skatīt DPP projektu). 

Ieviešanas tabulu izteikt šādā redakcijā: (Skatīt 
tabulu zemāk). 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Lūdzam tabulā sadarbības iestādes 
saīsinājumu PIAA aizstāt ar VIAA, jo 
ar 01.05.2007. tā ir mainījusi 
nosaukumu uz Valsts izglītības 
attīstības aģentūru. Lūdzam precizēt 
1.4.1.1.apakšaktivitātei plānoto projektu 
pieņemšanas uzsākšanas datumu uz 
2007.gada 4.ceturksni, savukārt 
1.4.1.2.apakšaktivitātei - uz 2008.gada 
2.ceturksni 

papildinājuma precizēto versiju. 

Ieviešana 

Aktivit ātes/ apakšaktivitātes nr. un 
nosaukums 

Projektu atlases 
veids 

Starpniek- 
institūcija / 
Atbild īgā 
iestāde 

Funkcijas Sadarbība
s iestāde Funkcijas 

Plānotais projektu 
iesniegumu 

pieņemšanas 
uzsākšanas 

datums 

1.4.1.1. Atbalsts mūžizglītības politikas 
pamatnostādņu īstenošanai 

Ierobežota projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 7.,8 PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
3.ceturksnis 

1.4.1.2. Kvalifikācijas paaugstināšanas un 
eksaminācijas centru attīstība 

Atklāta projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1.,2., 7.,8 PIAA 3. - 6., 8  2007.gada 
4.ceturksnis 

1.4.2.1. Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības attīstība izglītības 
sistēmā. 

Ierobežota projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 7.,8 PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
1.ceturksnis 

1.4.2.2. Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības pieejamības 
palielināšana jauniešiem, profesionāli 
orientētās izglītības attīstība. 

Atklāta projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1.,2., 7.,8 PIAA 3. - 6., 8  2008.gada 
4.ceturksnis 

1.4.3. Par izglītības un mūžizglītības 
politiku atbild īgo institūciju r īcībspējas 
un sadarbības stiprināšana 

Ierobežota projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 7.,8 PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
2.ceturksnis 
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1.4.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā 
personāla sagatavošana, nodrošināšana 
un kompetences paaugstināšana. 

Ierobežota projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1. - 3., 7.,8 PIAA 4. - 6., 8 2008.gada 
1.ceturksnis 

1.4.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar 
funkcionālajiem traucējumiem 
integrācijai izglītībā 

Atkl āta projektu 
iesniegumu atlase 

IZM 1.,2., 7.,8 PIAA 3. - 6., 8  2008.gada 
4.ceturksnis 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

1.4.1.1.apakšaktivitāte ir vērsta uz mūžizglītības politikas un tās ieviešanai izstrādāto reģionālo rīcības plānu īstenošanu valstī, tai skaitā mūžizglītības pārvaldes struktūru izveidošanu nacionālā 
un reģionālā līmenī, līdz ar to iespēja pretendēt uz atbalsta saņemšanu būs ierobežotam skaitam pretendentu un atbalstu varēs saņemt tikai valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības un pašvaldību 
iestādes, kam valsts deleģējusi mūžizglītības pārvaldes funkcijas reģionālajā attīstībā. 

1.4.2.1.apakšaktivitātē paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, lai nodrošinātu valstī vienotas un koordinētas profesionālās orientācijas un karjeras izglītības sistēmas izveidi, paredzot 
atbalstu sistēmas izveidē tām institūcijām, kurām ir pilnvarojums minēto funkciju īstenošanai. 

1.4.3.aktivitāte paredzēta par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšanai, līdz ar to atbalstu varēs saņemt tikai tās institūcijas, kas pilnvarotas 
izglītības politikas izstrādē un tās ieviešanā.  

1.4.4.1.apakšaktivitātē paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, lai nodrošinātu valstī vienotas un koordinētas iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveidi un nepieciešamā personāla sagatavošanu. 

1.4.1.2., 1.4.2.2. un 1.4.4.2.apakšaktivitātēs visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas pretendēt uz atbalstu. 

263. 1.4.Pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” Finanšu 
plāns (Skatīt DPP projektu). 

IZM 

Finanšu plānu izteikt šādā redakcijā: (Skatīt 
tabulu zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

Finanšu plāns 

Gads/Investīciju joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 
finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 
publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 
finansējums, 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.4.Mūžizglītības attīstība un izglītībā un 71 687 732 71 687 732 60 934 572 10 753 160 0 
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mūžizglītībā iesaistīto institūciju r īcībspējas 
un sadarbības uzlabošana 

2007. 8 358 790 8 358 790 7 104 971 1 253 818 0 

2008. 8 960 966 8 960 966 7 616 822 1 344 145 0 

2009. 9 591 819 9 591 819 8 153 046 1 438 773 0 

2010. 10 229 839 10 229 839 8 695 363 1 534 476 0 

2011. 10 867 860 10 867 860 9 237 681 1 630 179 0 

2012. 11 513 050 11 513 050 9 786 092 1 726 957 0 

2013. 12 165 408 12 165 408 10 340 597 1 824 811 0 

1.4.1.Mūžizglītības attīstība 28 158 320 28 158 320 23 934 572 4 223 748 0 

2007. 3 283 260 3 283 260 2 790 771 492 489 0 

2008. 3 519 790 3 519 790 2 991 822 527 969 0 

2009. 3 767 583 3 767 583 3 202 446 565 137 0 

2010. 4 018 192 4 018 192 3 415 463 602 729 0 

2011. 4 268 801 4 268 801 3 628 481 640 320 0 

2012. 4 522 226 4 522 226 3 843 892 678 334 0 

2013. 4 778 467 4 778 467 4 061 697 716 770 0 

1.4.1.1. Atbalsts mūžizglītības politikas 
pamatnostādņu īstenošanai 19 326 655 19 326 655 16 427 657 2 898 998 0 

2007. 2 253 488 2 253 488 1 915 465 338 023 0 

2008. 2 415 832 2 415 832 2 053 457 362 375 0 

2009. 2 585 906 2 585 906 2 198 021 387 886 0 

2010. 2 757 914 2 757 914 2 344 227 413 687 0 

2011. 2 929 921 2 929 921 2 490 433 439 488 0 

2012. 3 103 861 3 103 861 2 638 282 465 579 0 

2013. 3 279 733 3 279 733 2 787 773 491 960 0 

1.4.1.2. Kvalifikācijas paaugstināšanas un 
eksaminācijas centru attīstība 8 831 665 8 831 665 7 506 915 1 324 750 0 
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2007. 1 029 772 1 029 772 875 306 154 466 0 

2008. 1 103 958 1 103 958 938 364 165 594 0 

2009. 1 181 677 1 181 677 1 004 425 177 252 0 

2010. 1 260 279 1 260 279 1 071 237 189 042 0 

2011. 1 338 880 1 338 880 1 138 048 200 832 0 

2012. 1 418 365 1 418 365 1 205 611 212 755 0 

2013. 1 498 734 1 498 734 1 273 923 224 810 0 

1.4.2.Profesionālās orientācijas un karjeras 
izglītības attīstība, profesionāli orient ētās 
izglītības attīstība 

16 470 588 16 470 588 14 000 000 2 470 588 0 

2007. 1 920 471 1 920 471 1 632 400 288 071 0 

2008. 2 058 824 2 058 824 1 750 000 308 824 0 

2009. 2 203 765 2 203 765 1 873 200 330 565 0 

2010. 2 350 353 2 350 353 1 997 800 352 553 0 

2011. 2 496 941 2 496 941 2 122 400 374 541 0 

2012. 2 645 176 2 645 176 2 248 400 396 776 0 

2013. 2 795 059 2 795 059 2 375 800 419 259 0 

1.4.2.1. Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības attīstība izglītības 
sistēmā. 

6 470 588 6 470 588 5 500 000 970 588 0 

2007. 754 471 754 471 641 300 113 171 0 

2008. 808 824 808 824 687 500 121 324 0 

2009. 865 765 865 765 735 900 129 865 0 

2010. 923 353 923 353 784 850 138 503 0 

2011. 980 941 980 941 833 800 147 141 0 

2012. 1 039 176 1 039 176 883 300 155 876 0 

2013. 1 098 059 1 098 059 933 350 164 709 0 

1.4.2.2. Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības pieejamības palielināšana 

10 000 000 10 000 000 8 500 000 1 500 000 0 
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jauniešiem, profesionāli orient ētās izglītības 
attīstība. 

2007. 1 166 000 1 166 000 991 100 174 900 0 

2008. 1 250 000 1 250 000 1 062 500 187 500 0 

2009. 1 338 000 1 338 000 1 137 300 200 700 0 

2010. 1 427 000 1 427 000 1 212 950 214 050 0 

2011. 1 516 000 1 516 000 1 288 600 227 400 0 

2012. 1 606 000 1 606 000 1 365 100 240 900 0 

2013. 1 697 000 1 697 000 1 442 450 254 550 0 

1.4.3.Par izglītības un mūžizglītības politiku 
atbild īgo institūciju r īcībspējas un 
sadarbības stiprināšana 

8 000 000 8 000 000 6 800 000 1 200 000 0 

2007. 932 800 932 800 792 880 139 920 0 

2008. 1 000 000 1 000 000 850 000 150 000 0 

2009. 1 070 400 1 070 400 909 840 160 560 0 

2010. 1 141 600 1 141 600 970 360 171 240 0 

2011. 1 212 800 1 212 800 1 030 880 181 920 0 

2012. 1 284 800 1 284 800 1 092 080 192 720 0 

2013. 1 357 600 1 357 600 1 153 960 203 640 0 

1.4.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība 

19 058 824 19 058 824 16 200 000 2 858 824 0 

2007. 2 222 259 2 222 259 1 888 920 333 339 0 

2008. 2 382 353 2 382 353 2 025 000 357 353 0 

2009. 2 550 071 2 550 071 2 167 560 382 511 0 

2010. 2 719 694 2 719 694 2 311 740 407 954 0 

2011. 2 889 318 2 889 318 2 455 920 433 398 0 

2012. 3 060 847 3 060 847 2 601 720 459 127 0 

2013. 3 234 282 3 234 282 2 749 140 485 142 0 
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1.4.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā 
personāla sagatavošana, nodrošināšana un 
kompetences paaugstināšana. 

6 000 000 6 000 000 5 100 000 900 000 0 

2007. 699 600 699 600 594 660 104 940 0 

2008. 750 000 750 000 637 500 112 500 0 

2009. 802 800 802 800 682 380 120 420 0 

2010. 856 200 856 200 727 770 128 430 0 

2011. 909 600 909 600 773 160 136 440 0 

2012. 963 600 963 600 819 060 144 540 0 

2013. 1 018 200 1 018 200 865 470 152 730 0 

1.4.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 
traucējumiem integrācijai izglītībā 

13 058 824 13 058 824 11 100 000 1 958 824 0 

2007. 1 522 659 1 522 659 1 294 260 228 399 0 

2008. 1 632 353 1 632 353 1 387 500 244 853 0 

2009. 1 747 271 1 747 271 1 485 180 262 091 0 

2010. 1 863 494 1 863 494 1 583 970 279 524 0 

2011. 1 979 718 1 979 718 1 682 760 296 958 0 

2012. 2 097 247 2 097 247 1 782 660 314 587 0 

2013. 2 216 082 2 216 082 1 883 670 332 412 0 
 

264. 1.4.Pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” Finanšu 
plāns (Skatīt DPP projektu). 

SM 

Palielināt DPP 1.4.1.2.apakšaktivitātei 
paredzēto finansējumu par 35 000 000 EUR 
uz Finanšu plāna 1.4.1.1., 2.1.1.2., un 
2.1.1.3.apakšaktivitāšu rēķina un vēl par 
10 000 000 EUR uz 4.2.1 un 4.2.2.aktivitāšu 
rēķina. 
Pamatojums: Izvērtējot iepriekšējā 
programmēšanas perioda negatīvo pieredzi, 
Satiksmes ministrijas struktūrā strādājošie 

Nav ņemts vērā 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka vienošanās 
par finansējuma sadali pa nozarēm ir 
panākta gan Ministru kabinetā, gan arī 
ar Eiropas Komisiju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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speciālisti ir secinājuši, ka, palielinot 
finansējumu ar konkrētām darba vietām 
saistītām aktivitātēm, finansējums tiks izlietots 
daudz mērķtiecīgāk un produktīvāk, jo darba 
meklētājiem tiks iemācītas konkrētā darba vietā 
nepieciešamās prasmes, nevis tiks „rakstīti 
projekti” un mācītas vispārējas lietas, kurām 
tiešu pielietojumu darba meklētāji nevarēs 
atrast, un rezultātā ieguvēji būs tikai „projektu 
rakstītāji” vai neefektīvas valstiskās struktūras. 
Lai arī 4.2.1. un 4.2.2.aktivitātē paredzētie 
pasākumi arī ir zināma veida bezdarba 
mazināšana, tomēr ņemot vērā, ka faktiski 
bezdarbs nepastāv, bet ir vērojams nopietns 
darbaspēka trūkums, ieguvums tautsaimniecībai 
būs daudz lielāks, ja tiks izglītoti 
tautsaimniecībai nepieciešamie speciālisti, nevis 
tie, kas par šādu vajadzību tikai runās. 

265. 1.4.Pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 
Fiansnējuma kategorizācijas tabula (Skatīt 
DPP projektu). 

IZM 

Finansējuma kategorizācijas tabulu izteikt šādā 
redakcijā: (Skatīt tabulu zemāk). 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

Finansējuma kategorizācija 

Aktivit ātes/ apakšaktivitātes nr. Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no pasākuma 
finansējuma 

1.4.1.1. Atbalsts mūžizglītības politikas 
pamatnostādņu īstenošanai 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbības 
visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu 
nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 
dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, 
profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai 
uzlabotu tās kvalitāti 

27 % 

1.4.1.2. Kvalifikācijas paaugstināšanas un 
eksaminācijas centru attīstība 

62 Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; 
apmācība un pakalpojumi darba ņēmējiem, lai palielinātu viņu 
spēju pielāgoties pārmaiņām; uzņēmējdarbības un inovāciju 
veicināšana 

12,3 % 
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1.4.2.1. Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības attīstība izglītības 
sistēmā. 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 
apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 
sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 
darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaņas saistībā 
ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku. 

9 % 

1.4.2.2. Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības pieejamības 
palielināšana jauniešiem, profesionāli 
orientētās izglītības attīstība. 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbības 
visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu 
nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 
dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, 
profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai 
uzlabotu tās kvalitāti 

13,9 % 

1.4.3. Par izglītības un mūžizglītības 
politiku atbild īgo institūciju r īcībspējas 
un sadarbības stiprināšana 

81 Mehānismi labākas politikas un programmu veidošanai, 
uzraudzībai un novērtēšanai nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmenī, rīcībspējas stiprināšana politiku un programmu 
īstenošanai. 

11,2 % 

1.4.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā 
personāla sagatavošana, nodrošināšana 
un kompetences paaugstināšana. 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbības 
visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu 
nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 
dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, 
profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai 
uzlabotu tās kvalitāti 

8,4 % 

1.4.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar 
funkcionālajiem traucējumiem 
integrācijai izglītībā 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbības 
visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu 
nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 
dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, 
profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai 
uzlabotu tās kvalitāti 

18,2 % 

 

266. 1.4.Pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 
Uzraudzības rādītāju tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

IZM 

Uzraudzības rādītāju tabulu izteikt šādā 
redakcijā: (Skatīt tabulu zemāk). 

Nav ņemts vērā. 

Vēršam uzmanību uz to, ka iesniegtie 
rādītāji atšķiras no tiem rādītājiem, 
kurus IZM ir iesniedzis vadošajā iestādē 
pēc rādītāju darba grupas sanāksmes. 
Lūdzam informēt vadošo iestādi, vai par 
galīgo rādītāju versiju var uzskatīt 
hronoloģiski jaunāko no iesniegtajiem 
dokumentiem, proti – pēc rādītāju darba 
grupas š.g. 30.martā iesniegtos 
rādītājus, nevis tos rādītājus, kas 
iesniegti DPP komentēšanas laikā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Galējā versija ir rādītāju darba grupas 
rezultātā tapusī un FM iesniegtā. 

Uzraudzības rādītāji 

Rādītājs 

Kvanti-
fik ācija 
2004. 

gadā 

Kvanti-
fik ācija 
2009. 

gadā 

Kvanti-
fik ācija 
2013. 

gadā 

Saiknes ar investīciju 
virzienu pamatojums Apr ēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 

Funkcionējošu, ar atbilstošu 
informatīvo e-vidi 
nodrošināto tālākizglītības 
koordinācijas reģionālo un 
nacionālo centru skaits 

0 5 6 Atbalsts mūžizglītības 
politikas pamatnostādņu 
īstenošanai 

Viens centrs katrā reģionā + 1 
nacionālais centrs = 2 milj EUR Viena 
mūžizglītības informatīvā e-platforma 
katrā reģionā + 1 nacionālā platforma = 
800 000 EUR. 

Nacionālā datubāze par mūžizglītības 
pakalpojumiem = 1 milj EUR 

Cilvēkresursu vidējā termiņa 
vajadzību izpēte un 
monitorings plānošanas 
reģionos - pētījumu skaits  

0 6 6 Atbalsts mūžizglītības 
politikas pamatnostādņu 
īstenošanai 

5 reģionālie pētījumi + nacionālais 
apkopojums un monitorings = 2,5 milj 
EUR  

Mūžizglītībā iesaistīto 
personu skaits  

0 5000 20 200 Atbalsts mūžizglītības 
politikas pamatnostādņu 
īstenošanai 

Vienas personas izmaksas vidēji 500 
EUR. 20 000 X 500 EUR = 10,1 milj 
EUR 

Izveidoti karjeras 
konsultatīvie centri 
profesionālās izglītības 
iestādēs 

0 0 10 Profesionālās orientācijas 
un karjeras izglītības 
attīstība izglītības sistēmā 

Katrā plānošanas reģionā un Rīgas 
pilsētā 2 centri. Viena centra izveidei 
un darbības, tai skaitā personāla, 
programmu, kursu, materiālu, e-vides, 
nodrošināšanai, vidēji 250 000 EUR 

Izveidoti profesionālās 
orientācijas un karjeras 
izglītības atbalsta resursu 
centri vispārējās izglītības 
iestādēs 

0 0 38 Profesionālās orientācijas 
un karjeras izglītības 
attīstība izglītības sistēmā 

Katras izglītības pārvaldes pārziņā 
esošajā teritorijā 1 centrs. Viena centra 
izveidei un darbības, tai skaitā 
personāla, kursu, materiālu, e-vides, 
nodrošināšanai – vidēji 100 000 EUR 

Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības pasākumos 
iesaistīto jauniešu skaits 

0 50 000 160 000 Profesionālās orientācijas 
un karjeras izglītības 
pieejamības palielināšana 

Izmaksas uz vienu personu vidēji 60 
EUR X 160 000 

Izglītības politikas veidošanai 0 7 14 Par izglītības politiku Veikti 14 pētījumi un monitoringi. 
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nepieciešamo pētījumu un 
monitoringu skaits 

atbildīgo institūciju 
rīcībspējas un sadarbības 
stiprināšana 

Viena pētījuma vai monitoringa vidējās 
izmaksas 300 000 EUR 

Kapacitātes stiprināšanas 
pasākumos iesaistīto personu 
skaits 

0 4 000 10 000 Par izglītības politiku 
atbildīgo institūciju 
rīcībspējas un sadarbības 
stiprināšana 

Sociālie partneri, izglītības iestāžu 
vadītāju, politikas veidotāji. Izmaksas 
uz vienu personu vidēji 450 EUR. 

Papildus apmācīts un 
sagatavots personāls darbam 
ar sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem jauniešiem 

0 160  320 Atbalsta pasākumi 
jauniešu sociālās 
atstumtības riska 
mazināšanai 

Skolotāji, sociālie pedagogi un 
psihologi darbam ar mērķa grupu. 
Atbalsts vienas personas apmācībai 
vidēji 5000 EUR 

Sociāli atstumto riska 
jauniešu, tai skaitā ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
skaits, kas saņēmuši atbalsta 
pasākumus  

0 2 000 13 000 Atbalsta pasākumi 
jauniešu sociālās 
atstumtības riska 
mazināšanai 

Atbalsts vienai personai vidēji 1000 
EUR, tajā skaitā nepieciešamā 
pedagoģiskā un atbalsta personāla 
izmaksas 

Rezultāta rādītāji  

Mūžizglītībā iesaistīto 
personu skaita pieaugums 

46,2% 

 

51% 56,2% Atbalsts mūžizglītības 
politikas pamatnostādņu 
īstenošanai 

Bāzes vērtība ir noteikta 2004.gadā – 
46,2% 

Plānotais pieaugums – 10% 

Jauniešu skaits, kas 
piedalījušies karjeras 
izglītības pasākumos vai 
saņēmuši konsultāciju vai 
informāciju par karjeras 
izglītības jautājumiem (% no 
jauniešu kopskaita) 

30% 40% 70% Profesionālās orientācijas 
un karjeras izglītības 
attīstība izglītības sistēmā 

Plānots, ka jauniešu skaits, kas saņems 
konsultāciju vai informāciju par 
karjeras izglītības jautājumiem, pieaugs 
par 40% no visu izglītojamo kopskaita  

Samazinājies jauniešu skaits, 
kas pēc pamatskolas pamet 
izglītību (% no skolēnu 
skaita) 

4,9% 3,9% 2 % Iekļaujošas izglītības un 
sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveide 

2004.gada bāzes dati saskaņā ar 
izglītības pētījumu rezultātiem. 
Uzlabojums līdz 2013.gadam plānots 
par 3% 

Vidējās izglītības programmu 
pabeigušo jauniešu ar zemām 
prasmēm skaita 
samazināšanās (% no skolēnu 
skaita) 

27,18% 22% 17,18% Atbalsta pasākumi 
jauniešu sociālās 
atstumtības riska 
mazināšanai 

2004.gada bāzes dati saskaņā ar 
izglītības pētījumu rezultātiem. 
Uzlabojums līdz 2013.gadam plānots 
par 10% 

Izglītības sistēmā integrēto 17% 20% 37% Atbalsta pasākumi Latvijā no bērniem un jauniešiem ar 
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jauniešu ar funkcionālajiem 
traucējumiem skaita 
pieaugums (% no jauniešu ar 
funkcionāliem traucējumiem 
skaita) 

jauniešu sociālās 
atstumtības riska 
mazināšanai 

invaliditāti tikai 17% iegūst izglītību: 
16% mācās speciālajās skolās, 1% - 
vispārējās izglītības skolās. Plānots, ka 
līdz 2013.gadam izglītības sistēmā 
integrēto jauniešu ar funkcionālajiem 
traucējumiem skaits pieaugs par 20%. 

 

267. 1.4.Pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 
Uzraudzības rādītāju tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

Valsts kanceleja 

Aicinām izvērtēt, vai 1.4.pasākuma iznākuma 
rādītājs „Izglītības politikas veidošanai 
nepieciešamo pētījumu un monitoringu skaits” 
neietver rādītāju „Cilv ēkresursu vidējā termiņa 
vajadzību izpēte un monitoringa plānošanas 
reģionos – pētījumu skaits”. 

Daļēji ņemts vērā. 

FM organizētās uzraudzības rādītāju 
darba grupas rezultātā IZM ir 
precizējusi un būtiski samazinājusi 
uzraudzības rādītāju skaitu, no tiem 
svītrojot pētījumu un monitoringu 
skaitu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

268. 1.4.Pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 
Uzraudzības rādītāju tabula (Skatīt DPP 
projektu). 

LM 

Lūdzam precizēt 1.4.pasākuma „Mūžizglītības 
attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto 
institūciju rīcībspējas un sadarbības 
uzlabošana” sadaļu „Uzraudzības rādītāji”, 
devīto iznākuma rādītāju izsakot šādā redakcijā: 
„Papildus apmaksātais personāls darbam ar 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām”, un papildināt attiecīgo 
aprēķina skaidrojumu ar vārdiem „karjeras 
konsultanti” un „skolotāju palīgi”. 

Daļēji ņemts vērā. 

IZM ir precizējusi rādītāju (skatīt 
266.punktu) atbilstoši mainītajām un 
labotajām aktivitāšu redakcijām. 

Savukārt FM organizētās uzraudzības 
rādītāju darba grupas rezultātā IZM ir 
veikusi vēl papildus uzraudzības 
rādītāju precizējumus un būtiski 
samazinājusi to skaitu. Minētais rādītājs 
ir saglabāts. Piekrītam aprēķina 
skaidrojumu papildināt ar vārdiem  
„skolotāju palīgi”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

269. 1.4.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 
Uzraudzības rādītāju tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

LPS 

1.4.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 
1.4.2.2.aktivitātes uzraudzības rādītāja - 
Izveidoti karjeras attīstības atbalsta resursu 
centri - aprēķina skaidrojums precizējams, jo 
2013.gadā nebūs 38 Izglītības pārvaldes, turklāt 
arī šobrīd karjeras attīstības atbalsta centru 
izveide nav izglītības pārvalžu ar likumu 
noteiktā funkcija. 

Daļēji ņemts vērā. 

FM organizētās uzraudzības rādītāju 
darba grupas rezultātā IZM ir 
precizējusi un būtiski samazinājusi 
uzraudzības rādītāju skaitu, no tiem 
svītrojot rādītāju par karjeras izglītības 
atbalsta centriem. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

270. 1.4.Pasākuma „Mūžizglītības attīstība un 
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 

IZM 

Uzraudzības rādītāju teritoriālo sadalījuma 
tabulu izteikt šādā redakcijā: (Skatīt tabulu 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām IZM, iesniedzot precizētos 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Uzraudzības rādītāju teritoiālā sadalījuma 
tabula (Skatīt DPP projektu). 

zemāk). DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās tabulas tekstā. 

Līdztekus aicinām ņemt vērā komentāru 
par rādītāju aktuālāko versiju. 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums 

 Plānošana
s reģions 

Kvantifik ācij
a 2004.gadā 

Kvantifik āci
ja 2009.gadā 

Kvantifik ācij
a 2013.gadā 

Iznākuma rādītāji 

Funkcionējošu, ar atbilstošu informatīvo 
e-vidi nodrošināto tālākizglītības 
koordinācijas centru (reģionālo un 
nacionālo) skaits 

Rīga 0 2 2 

Vidzeme 0 1 1 

Kurzeme 0 1 1 

Zemgale 0 1 1 

Latgale 0 1 1 

Mūžizglītībā iesaistīto personu skaits Rīga 0 2400 9600 

Vidzeme 0 550 2200 

Kurzeme 0 650 2600 

Zemgale 0 625 2500 

Latgale 0 825 3300 

Izveidoti karjeras konsultatīvie centri 
profesionālās izglītības iestādēs 

Rīga 0 2 4 

Vidzeme 0 1 2 

Kurzeme 0 1 2 

Zemgale 0 1 2 

Latgale 0 1 2 

Izveidoti profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības atbalsta resursu centri 
vispārējās izglītības iestādēs 

Rīga 0 4 11 

Vidzeme 0 2 6 

Kurzeme 0 2 7 

Zemgale 0 2 6 
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Latgale 0 3 8 

Profesionālās orientācijas un karjeras 
izglītības pasākumos iesaistīto jauniešu 
skaits 

Rīga 0 20 000 77 000 

Vidzeme 0 5 000 17 000 

Kurzeme 0 7 000 21 000 

Zemgale 0 6 000 20 000 

Latgale 0 8 000 25 000 

Kapacitātes stiprināšanas pasākumos 
iesaistīto personu skaits 

Rīga 0 2400 6000 

Vidzeme 0 400 1000 

Kurzeme 0 400 1000 

Zemgale 0 400 1000 

Latgale 0 400 1000 

Sociāli atstumto riska jauniešu, tai skaitā 
ar funkcionāliem traucējumiem, skaits, 
kas saņēmuši atbalsta pasākumus 

Rīga 0 1200 6000 

Vidzeme 0 300 1500 

Kurzeme 0 400 1700 

Zemgale 0 400 1700 

Latgale 0 500 2100 

Rezultāta rādītāji 

Mūžizglītībā iesaistīto personu skaita 
pieaugums 

Rīga 46,2% 51% 56,2% 

Vidzeme 46,2% 51% 56,2% 

Kurzeme 46,2% 51% 56,2% 

Zemgale 46,2% 51% 56,2% 

Latgale 46,2% 51% 56,2% 

Jauniešu skaits, kas piedalījušies 
karjeras izglītības pasākumos vai 
saņēmuši konsultāciju vai informāciju 
par karjeras izglītības jautājumiem (% 
no jauniešu kopskaita) 

Rīga 30% 40% 70% 

Vidzeme 30% 40% 70% 

Kurzeme 30% 40% 70% 

Zemgale 30% 40% 70% 

Latgale 30% 40% 70% 
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Samazinājies jauniešu skaits, kas pēc 
pamatskolas pamet izglītību (% no 
skolēnu skaita) 

Rīga 4,9% 3,9% 2 % 

Vidzeme 4,9% 3,9% 2 % 

Kurzeme 4,9% 3,9% 2 % 

Zemgale 4,9% 3,9% 2 % 

Latgale 4,9% 3,9% 2 % 

Vidējās izglītības programmu pabeigušo 
jauniešu ar zemām prasmēm skaita 
samazināšanās 

Rīga 27,18% 22% 17,18% 

Vidzeme 27,18% 22% 17,18% 

Kurzeme 27,18% 22% 17,18% 

Zemgale 27,18% 22% 17,18% 

Latgale 27,18% 22% 17,18% 

Palielinājies jauniešu ar funkcionālajiem 
traucējumiem skaits, kas integrēti 
izglītības sistēmā (% no jauniešu ar 
funkcionāliem traucējumiem skaita) 

Rīga 17% 20% 37% 

Vidzeme 17% 20% 37% 

Kurzeme 17% 20% 37% 

Zemgale 17% 20% 37% 

Latgale 17% 20% 37% 
 

271. 171.-173.rindkopa 

2.1. pasākuma „Nodarbinātība” aktivitātes 
saistītas ar citām šīs darbības programmas 
prioritātēm. Tā, piemēram, ar 1.prioritātes 
„Izgl ītības kvalitātes uzlabošana un zinātnes 
attīstība” 1.3.3. aktivitātes „Mūžizglītības, 
sociālā dialoga un sadarbības attīstība” 
palīdzību, līdzīgi kā 2.1. pasākuma ietvaros, 
tiks sniegts atbalsts darbaspēka kvalifikācijas 
paaugstināšanai, īpašu uzmanību pievēršot 
pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem un 
cilvēkiem ar ierobežotiem finanšu resursiem. 
Savukārt darbspējas vecuma personām ar 
atkarības problēmām, draudošu invaliditāti, 
bez motivācijas mācīties vai strādāt, ar 
invaliditāti, imigrantiem, bijušajiem 
ieslodzītajiem un citām sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām personām, piedaloties 3. 

VM 

2.1.pasākuma „Nodarbinātība” sinerģijas sadaļu 
papildināt ar informāciju, ka pasākums ir 
saistīts ar 1.darbības programmas 2.2.pasākumu 
„Sabiedrības veselības pasākumi” un ar 
3.darbības programmas 1.5.pasākumu 
„Veselības aprūpes infrastruktūra”, kuru 
ietvaros tiks tieši un netieši veicināta vesela 
darbaspēka veidošana. 

Ņemts vērā. 

 

Aicinām LM, precizējot DPP sadaļas, 
iesniegt ar VM saskaņotu attiecīgās 
rindkopas redakciju. 

 

LM atbalsta vadošās iestādes 
22.05.2007. vēstulē Nr.21-2-01/1154 
„Par 1.darbības programmas 
papildinājuma komentāru izziņām”, 
izteikto ierosinājumu, precizējot DPP, 
no tās svītrot sadaļu „Pasākuma 
sinerģija”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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prioritātes „Sociālās iekļaušanās veicināšana” 
3.1.1 aktivitātes „Sociālā iekļaušana” ietvaros 
paredzētajos motivācijas pasākumos, radīsies 
iespēja piedalīties 2.1. pasākuma 2.1.1. 
aktivitātē „Darbspējas vecuma iedzīvotāju (15-
64) konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū” 
organizētajos pārkvalifikācijas un aktīvajos 
nodarbinātības pasākumos un integrēties darba 
tirgū. Turklāt 2.1. pasākuma 2.1.7. aktivitātes 
„Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un 
ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības 
sistēmas attīstība” ietvaros plānotie pētījumi, 
kuru mērķis ir situācijas monitorings un 
analīze darba tirgū, var kalpot kā pamats 
politikas pētījumu tēmu definēšanā 4. 
prioritātes „Administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” 4.1. pasākumā „Labāka 
regulējuma politika”. 

2.1. pasākums „Nodarbinātība” ir saistīts arī ar 
citu darbības programmu prioritātēm, 
pasākumiem un aktivitātēm. 2.1. pasākuma 
2.1.4. aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana 
darba tirgus institūcijām” ietvaros paredzēto 
kvalitatīvo pakalpojumu sniegšana (ieskaitot 
darba metožu pilnveidošanu un darbinieku 
apmācības) papildinās darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 1. prioritātes 
„Infrastruktūra cilvēku kapitāla 
nostiprināšanai” 1.4.2. aktivitāti „Darba tirgus 
institūciju infrastruktūras pilnveidošana”, kas 
paredz klientu apkalpošanas infrastruktūras 
pilnveidošanu darba tirgus institūcijās. 
Savukārt 2.1. pasākuma 2.1.2. aktivitātes 
„Atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai” papildina 
darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” 2. prioritātes „Uzņēmējdarbības 
veicināšana” 2.1. pasākuma „Uzņēmējdarbības 
aktivitātes un konkurētspējas celšana” ietvaros 
paredzētās atbalsta programmas, kas vērstas uz 
reģionālas uzņēmējdarbības veicināšanu, kā arī 
uzņēmējdarbības motivācijas celšanu.  
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2.1.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto 
apmācībām” ir papildinoša darbības 
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
1.2.1.1.apakšaktivitātei „Kompetences centri” 
un 1.2.3.1.apakšaktivitātei „Jaunu produktu un 
tehnoloģiju izstrāde”, kuru ietvaros īstenotie 
investīciju projekti radīs nepieciešamību pēc 
darbinieku pārkvalificēšanas un tālākizglītības. 

272. 171.-173.rindkopa. (Skatīt iepriekš). KM 

2.1. pasākuma „Nodarbinātība” apraksta sadaļu 
„Sinerģija” nepieciešams precizēt, norādot 
pasākuma sasaiti ar Darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 4.3.pasākumu 
„Kult ūrvides sociālekonomiskā ietekme” 

Ņemts vērā. 

 

Aicinām LM, precizējot DPP sadaļas, 
iesniegt ar KM saskaņotu attiecīgās 
rindkopas redakciju. 

LM atbalsta vadošās iestādes 
22.05.2007. vēstulē Nr.21-2-01/1154 
„Par 1.darbības programmas 
papildinājuma komentāru izziņām”, 
izteikto ierosinājumu, precizējot DPP, 
no tās svītrot sadaļu „Pasākuma 
sinerģija”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

273. 176., 177.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt investīcijas 
cilvēkresursos (nodarbinātajos) un tādējādi 
veikt preventīvas darbības, lai nodarbinātie 
uzturētu un paaugstinātu savu konkurētspēju 
un nenokļūtu ārpus darba tirgus, savlaicīgi 
ceļot kvalifikāciju, pārkvalificējoties vai 
apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un 
iemaņas, kas jo īpaši nepieciešamas darbam ar 
specifiskām tehnoloģijām tautsaimniecības 
attīstībai prioritārajās nozarēs. Vienlaicīgi 
aktivitātes mērķis ir arī sekmēt komersantu 
tiešo dalību tiem pieejamā darbaspēka 
kvalifikācijas celšanā, tādējādi ar darbaspēka 
kvalifikācijas pieaugumu sekmējot darba 
ražīgumu, veicinot darba tirgus un kopējās 
komercdarbības attīstību.  

Atbalsta veids: Atbalsts nodarbinātajiem 
kvalifikācijas celšanai, un pārkvalifikācijai, 
t.sk. vispārējās apmācības (teorētiskai un 

Valsts kanceleja 

Ņemot vērā 2.1.1.1.apakšaktivitātes mērķi un 
atbalsta veidu, uzskatām, ka nav lietderīgi kā 
finansējuma saņēmēju paredzēt darba tirgus 
institūcijas. Iesakām tās aizstāt ar darba 
devējiem- komersantiem un pašnodarbinātām 
personām, attiecīgi mainot ieviešanas veidu uz 
atklātu projektu iesniegumu atlasi. 

Daļēji ņemts vērā. 

Atbilstoši Īpašu uzdevumu ministra 
Eiropas Savienības līdzekļu apguves 
lietās N.Broka ierosinātajam, 
apakšaktivitāte tiks sadalīta divās, no 
kurām viena būs virzīta uz darba tirgus 
problēmu risisnāšanu un atradīsies LM 
kompetencē, savukārt otra- uz 
konkurētspējas veicināšanu un 
atradīsies EM kompetencē. EM pārziņā 
esošā apakšaktivitāte tiks ieviesta 
atklātas projektu iesniegumu atlases 
veidā, finansējuma saņēmēji- 
komersanti un darba devēju apvienības. 
LM pārziņā esošā  apakšaktivitāte tiks 
īstenota ierobežotas projektu 
iesniegumu atlases veidā. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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praktiskai apmācībai, kura nav tieši saistīta ar 
konkrētā komersanta darbību un kurā iegūtās 
zināšanas un iemaņas izmantojamas arī citos 
komersantos vai citās darbības jomās); 
speciālās apmācības (teorētiskai un praktiskai 
apmācībai, kura ir tieši saistīta ar darbinieka 
iegūto zināšanu turpmāku izmantošanu 
konkrētajā komersantā, kas saņēmis atbalstu, 
ja iegūto zināšanu izmantošana citos 
komersantos vai citās darbības jomās ir 
ierobežota). Apakšaktivitāte tiks īstenota šādos 
virzienos - nozaru komersantu apvienību 
(biedrību, nodibinājumu, asociāciju) 
organizētas apmācības, komersantu individuāli 
organizētas apmācības, pašnodarbināto 
apmācības. Kā prioritāras nozares atbalsta 
saņemšanai noteiktas, apstrādes rūpniecība 
(NACE D kods), būvniecība (NACE F kods), 
viesnīcas un restorāni (NACE H kods), 
transports, glabāšana un sakari (NACE I kods), 
datorpakalpojumi un ar datoriem saistītās 
darbības (NACE 1.1. – 72), zinātniskās 
pētniecības darbs (NACE 1.1. – 73) no NACE 
K koda. 

274. 178.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas, karjeras 
konsultācijas un zināšanu līmeņa testēšanas 
izmaksas projekta mērķa grupai, apmācību 
izmaksas: pasniedzēju atalgojums, mācību 
materiālu izmaksas, mācībām izmantojamo 
instrumentu un aprīkojuma nolietojums 
mācību laikā, projekta mērķa grupas 
atalgojums mācību laikā, projekta mērķa 
grupas un pasniedzēju transporta izmaksas. 
Netiek atbalstītas šādas izmaksas: Vadošā 
personāla apmācības (izņemot mikro 
uzņēmumiem); izmaksas, kas saistītas ar 
mācībām ārvalstīs, ja tās pieejamas Latvijā; 
aizdevumu procentu maksājumi; atgūstamais 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN); mēbeļu, 
iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, 

LM 

178.rindkopas beidzamajā teikumā lūdzam 
aizstāt vārdus „Komisijas 2001.gada 12.janvāra 
Regula (EK) Nr.69/2001 par EK Līguma 87. un 
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(turpmāk- Komisijas regula Nr.69/2001)” ar 
vārdiem „Komisijas 2006.gada 15.decembra 
Regula (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(turpmāk- Komisijas regula Nr.1998/2006)”. 
Vienlaikus lūdzam veikt attiecīgu precizējumu 
261.rindkopas tekstā, aizstājot vārdus 
„Komisijas regulai Nr.69/2001” ar vārdiem 
„Komisijas regulai Nr.1998/2006”. 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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zemes un nekustamā īpašuma iegāde. 
Gadījumos, kad atbalstāmās izmaksas nav 
iespējams klasificēt atbilstoši Komisijas 
2001.gada 12.janvāra Regulai (EK) 
Nr.68/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta 
piemērošanu mācību  atbalstam (turpmāk- 
Komsiijas regula Nr.68/2001), komersantiem 
tiks piemērota Komisijas 2001.gada 12.janvāra 
Regula (EK) Nr.69/2001 par EK Līguma 87. 
un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(turpmāk- Komisijas regula Nr.69/2001). 

275. 178.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

LDDK 

LDDK iebilst pret 2.1.1.1. apakšaktivitātes 
ierobežojumu vadošā personāla apmācībām, kas 
neveicina zinošu vadītāju rašanos mūsu 
tautsaimniecībā. Uzņēmuma vadošajiem 
darbiniekiem nav laiks apmeklēt nevajadzīgus 
kursus un investēt tajos, kas izslēdz 
finansējuma izsaimniekošanas iespējas. 
Rosinām iekļaut viņu apmācību attiecināmo 
izmaksu aprakstā. 

Lūdzam EM sniegt viedokli. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

276. 178.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

EM 

Lūdzam no neatbalstāmo izmaksu saraksta 
izslēgt vadošā personāla apmācības. Darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanai un uzņēmumu 
konkurētspējas veicināšanai nepieciešams 
līdzfinansēt arī vadošā personāla apmācības 
(178. rindkopa). 

Lūdzam EM sniegt viedokli. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

277. 180.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar izglītības 
iestādēm un citām izglītības pakalpojumu 
pieejamību nodrošinošām institūcijām, kā arī 
darba devējiem un to apvienībām. 

EM 

Kā finansējuma saņēmējus noteikt: 
nozaru/apakšnozaru asociācijas, komersantus 
(180. rindkopa). 

Lūdzam EM sniegt viedokli. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

278. 180., 194.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 

TM 

Papildinājuma projekta 2.1.pasākuma 
„Nodarbinātība” 2.1.1.aktivitātes „Darbaspējas 

 Nav ņemts vērā.  

Valsts Probācijas dienesta līdzdalība 
projekta izstrādē un īstenošanā 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar izglītības 
iestādēm un citām izglītības pakalpojumu 
pieejamību nodrošinošām institūcijām, kā arī 
darba devējiem un to apvienībām. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar izglītības 
iestādēm un citām izglītības pakalpojumu 
pieejamību nodrošinošām institūcijām. 

vecuma iedzīvotāju (15-64) konkurētspējas 
paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto 
pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības 
pasākumi” 2.1.1.2.apakšaktivitātes 
„Bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālākizglītošana 
un sertifikācija” un 2.1.1.3.apakšaktivitātes 
„Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju 
konkurētspējas nodrošināšanai” finansējuma 
saņēmēju loku ar Valsts Probācijas dienestu, jo 
šo apakšaktivitāšu mērķi ietver sevī arī mērķi 
veicināt sociālās atstumtības riska grupu 
bezdarbnieku (tai skaitā no ieslodzījuma vietām 
atbrīvoto personu) atgriešanos darba tirgū. Šādu 
projektu veiksmīgai darbībai būtu nepieciešama 
Valsts Probācijas dienesta līdzdalība to izstrādē 
un īstenošanā. 

nodrošināma Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 54.pantā noteiktā sadarbības 
kārtībā. 

 

Vienlaicīgi vēršam TM uzmanību uz to, 
ka DPP nav norādāmas konkrētas 
institūcijas. 

 

279. 180., 187., 194., 360.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
prevencijas jomā, organizējot pasākumus 
komercsabiedrībās nodarbināto kvalifikācijas 
celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai, 
sadarbībā ar nozaru/apakšnozaru asociācijām, 
komersantiem. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar izglītības 
iestādēm un citām izglītības pakalpojumu 
pieejamību nodrošinošām institūcijām, kā arī 
darba devējiem un to apvienībām. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar izglītības 
iestādēm un citām izglītības pakalpojumu 
pieejamību nodrošinošām institūcijām. 

Finansējuma saņēmēji: Sabiedriskas 
organizācijas, kuru pamatdarbības veids ir 
pakalpojumu sniegšana un atbalsts personām 
ar redzes, dzirdes vai garīga rakstura 

RAPLM 

Norādām, ka saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto (likums "Par pašvaldībām", 
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 
likums) pašvaldībām ir jānodrošina sociālo, tai 
skaitā sociālās rehabilitācijas, pakalpojumu 
sniegšana, jānodrošina ar komercdarbības 
veicināšanu un bezdarba samazināšanu saistītās 
funkcijas, jāizstrādā nodarbinātības 
veicināšanas pasākumi attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā. Lai veicinātu 
normatīvajos aktos noteikto pašvaldību funkciju 
efektīvu īstenošanu, nepieciešams pašvaldības 
noteikt kā finansējuma saņēmējus šādu 
aktivitāšu ieviešanā: 

- 2.1.1.aktivitāte „Darbaspējas vecuma 
iedzīvotāju (15-64) konkurētspējas 
paaugstināšana darba tirgū, t.sk., 
nodarbināto kvalifikācija un aktīvie 
nodarbinātības pasākumi”;  

- 3.1.2.2.apakšaktivitāte „Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
personām ar redzes, dzirdes un garīga 
rakstura traucējumiem”. 

 Nav ņemts vērā.  

Lai atbalstītu pašvaldības tām noteikto 
funkciju izpildē, palielināts finansējums 
2.1.5.aktivitātei „Vietējo nodarbinātības 
veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 
atbalsts” (12 283 386 EUR), kā arī 
izveidota jauna apakšaktivitāte 3.1.2.3. 
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
attīstība reģionos” (14 117 647 EUR). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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traucējumiem, sadarbībā ar pašvaldībām. 

280. 181.rindkopa 

Maksimālais un minimālais projekta 
finansējuma apjoms: no 10 000 EUR līdz 
10 000 000 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

EM 

Lūdzam skaidrot nepieciešamību noteikt 
maksimālo projekta apjomu 10 miljonu eiro 
apmērā (181. rindkopa). 

Daļēji ņemts vērā 

LM: Projekta apjoms noteikts, plānojot 
aktivitātes ieviešanu ierobežotas 
projektu iesniegumu atlases veidā. 
Plānojot aktivitātes ieviešanu atklātas 
projektu iesniegumu atlases veidā, kā 
tas paredzēts EM pārziņā esošās 
apakšaktivitātes gadījumā, maksimālais 
projekta apjoms jāsamazina. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

281. 182.-195.rindkopa 

2.1.1.2. apakšaktivitāte. Bezdarbnieku 
pārkvalifikācija, tālākizglītība un sertificēšana. 

Apakšaktivitātes mērķis: Cilvēkresursu 
attīstība, īstenojot iekļaujoša darba tirgus 
veicināšanas pasākumus- bezdarbnieku 
pārkvalifikāciju, tālākizglītību un 
sertificēšanu- ar mērķi maksimāli izmantot kā 
valsts attīstības resursu darbspējas vecumā 
esošo iedzīvotāju grupu, lai veicinātu 
bezdarbnieku, īpaši, jauniešu bezdarbnieku, 
darba meklētāju, sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu atgriešanos un 
integrāciju darbaspēka tirgū, kā arī stimulētu 
pirmspensijas vecuma cilvēku ekonomisko 
aktivitāti.  

Atbalsta veids: Profesionālā apmācība, 
pārkvalifikācija un kvalifikācijas 
paaugstināšana (t.sk. specifisko pakalpojumu 
sniegšana mērķgrupu bezdarbniekiem), 
praktiskā darbā apgūto prasmju sertificēšana 
bezdarbniekiem, iegūstot kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas: izglītības iestāžu 
izvēle apmācību pieprasījuma nodrošināšanā 
(izglītības iestāžu, kam ir tiesības veikt 
bezdarbnieku profesionālo apmācību, saraksta 
aktualizēšana); projekta finanšu līdzekļu 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 2.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros, 
lūdzam atbalstīt 2.1.1.2.apakšaktivitātes 
„Bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālākizglītība 
un sertificēšana” un 2.1.1.3.apakšaktivitātes 
„Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju 
konkurētspējas nodrošināšanai” apvienošanu, to 
vietā izveidojot 2.1.1.2.apakšaktivitāti ar 
nosaukumu „Bezdarbnieku un darba meklētāju 
apmācība”. Attiecīgi lūdzam dzēst  
2.1.1.2.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku 
pārkvalifikācija, tālākizglītība un sertificēšana” 
un 2.1.1.3.apakšaktivitātes „Apmācības 
bezdarbnieku un darba meklētāju 
konkurētspējas nodrošināšanai” aprakstu (182.-
195.rindkopa), to aizvietojot ar 
2.1.1.2.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un 
darba meklētāju apmācība” aprakstu šādā 
redakcijā: 

„2.1.1.2. apakšaktivitāte. Bezdarbnieku un 
darba meklētāju apmācība 
Apakšaktivitātes mērķis: Cilvēkresursu 
attīstība, paaugstinot darba meklētāju un 
bezdarbnieku konkurētspēju, pielāgošanās 
spējas mainīgajam darba tirgus pieprasījumam 
un integrēšanās iespējas darba tirgū. 

Atbalsta veids: Profesionālā apmācība, 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

163 

plānošana un aprites administrēšana; 
neatkarīga projekta finanšu audita veikšana; 
projekta īstenošanas pārraudzība u.c.; projekta 
īstenošanas izmaksas: mācību procesa 
īstenošana; mācību procesa atbilstības 
noslēgtajiem līgumiem pārbaudes un 
novērtēšana u.c.; materiāli tehnisko līdzekļu un 
aprīkojuma izmaksas: darbs ar apmācībās 
iesaistāmajiem bezdarbniekiem, izglītības 
iestādēm; informācijas pieejamības 
nodrošināšana; projekta statistisko datu 
apkopošana, uzkrāšana un informācijas 
pieejamības nodrošināšana u.c.; mērķa grupas 
nodrošinājuma izmaksas. 

Mērķa grupa: Bezdarbnieki darbspējas 
vecumā, kas ieguvuši profesijas apguvei 
nepieciešamo izglītības līmeni, vēlas un spēj 
apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju, ieskaitot 
mērķgrupu bezdarbniekus un bezdarbniekus, 
kam nepieciešami specifiski papildu 
pakalpojumi un pielāgojumi izglītības 
programmas kvalitatīvai apguvei, 
bezdarbnieki, kas praktiskā darbā apguvuši 
profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes, 
bet kuriem nepieciešams kvalifikāciju 
apliecinošs dokuments. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar izglītības 
iestādēm un citām izglītības pakalpojumu 
pieejamību nodrošinošām institūcijām, kā arī 
darba devējiem un to apvienībām. 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
10 000 000 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

2.1.1.3.apakšaktivitāte. Apmācības 
bezdarbnieku un darba meklētāju 
konkurētspējas nodrošināšanai. 

pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana 
un profesionālās kvalifikācijas eksāmena 
kārtošana; konkurētspējas paaugstināšanas 
pasākumi- darba meklēšanas metožu apguve, 
psiholoģiskais atbalsts un darba tirgum 
nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves 
nodarbības, ieskaitot valsts valodas, svešvalodu, 
datorprasmes projektu vadību u.c.; specifisku 
pakalpojumu sniegšana mērķgrupu 
bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita 
pakalpojumi, surdotulka pakalpojumi, 
specializēta transporta nodrošināšana 
bezdarbniekam- invalīdam, bezdarbnieka- 
invalīda mācību vietas un mācību prakses vietas 
pielāgojumu vajadzību noteikšana un 
pielāgojumu veikšana). 

Attiecināmās izmaksas: Projekta īstenošanas 
izmaksas, ieskaitot projekta īstenošanai 
piesaistīto darbinieku un ekspertu atalgojumu, 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
mācību un konsultāciju procesa īstenošanas 
izmaksas, transporta, sakaru u.c. pakalpojumu 
izmaksas; materiālu un aprīkojuma iegādes, 
nomas vai amortizācijas izmaksas; mērķa 
grupas nodrošinājuma izmaksas (piemēram, 
stipendijas, transporta kompensācijas); projekta 
administrēšanas izmaksas, ieskaitot 
atalgojumus, projekta statistisko datu 
apkopošanas, uzkrāšanas un analīzes izmaksas, 
informatīvo materiālu sagatavošanas, izdošanas 
un izplatīšanas izmaksas, citas ar projekta 
īstenošanu tieši saistītas izmaksas (piemēram, 
konkursu un iepirkumu organizēšana 
pakalpojumu sniedzēju izvēlei, finanšu audits, 
mācību procesa atbilstības noslēgtajiem 
līgumiem pārbaudes un novērtēšanas izmaksas 
u.c.). 

Mērķa grupa: Bezdarbnieki un darba meklētāji.  

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus politikas 
plānotāji un īstenotāji sadarbībā ar izglītības 
iestādēm un citām izglītības pakalpojumu 
pieejamību nodrošinošām institūcijām 
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Apakšaktivitātes mērķis: Cilvēkresursu 
attīstība, uzlabojot darbaspēka konkurētspēju 
un kvalitāti, paaugstinot darba meklētāju un 
bezdarbnieku, kā arī pirmspensijas vecuma 
cilvēku ekonomisko aktivitāti, pielāgošanās 
spējas mainīgajam darba tirgus pieprasījumam 
un integrēšanās iespējas darba tirgū, 
nodrošinot darba meklētājiem un 
bezdarbniekiem nepieciešamo atbalstu 
motivācijas paaugstināšanai integrēties darba 
tirgū vai dalībai bezdarbnieku apmācības 
kursos, nodrošinot iespējas reģistrētajiem 
darba meklētājiem un bezdarbniekiem 
modulārās apmācības veidā apgūt darba tirgū 
pieprasītās pamatprasmes – valsts valodu, 
svešvalodas, datorprasmes u.c., pilnveidot 
savas sociālās un funkcionālās prasmes, 
piedaloties vairāku veidu aktivitātēs: vispārējā 
darba meklēšanas kursā, mācīšanās prasmju 
pilnveidošanā un attīstīšanā, darba 
likumdošanas pamatu apgūšanā un citās 
konkurētspējas darba tirgū uzlabošanas 
aktivitātēs. 

Atbalsta veids: Sociālo un funkcionālo 
prasmju pilnveidošana: motivēšana papildināt 
iegūto izglītību vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs; darba meklēšanas iemaņu uzlabošana; 
darba meklētāja dokumentu (CV, darba 
pieteikums) sagatavošana; konsultēšana darba 
likumdošanas jautājumos; psihologa 
konsultācijas. Modulārās apmācības izglītības 
programmu apgūšana- darba tirgū pieprasītās 
pamatprasmes – valsts valoda, svešvalodas, 
datorprasmes, projektu vadība u.c. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas - konkursu 
organizēšana pakalpojumu sniedzēju izvēlei; 
projekta finanšu audita veikšana; projekta 
īstenošanas pārraudzība u.c.; projekta 
īstenošanas izmaksas: personu konkurētspējas 
paaugstināšanas aktivitāšu īstenošana; 
sabiedrības informēšana par darba meklētāju 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 1 000 000 eiro līdz 
20 000 000 eiro projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim.” 
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un bezdarbnieku iespējām saņemt atbalstu 
konkurētspējas paaugstināšanā (informēšana 
valsts līmenī); u.c. materiāli tehnisko līdzekļu 
un aprīkojuma izmaksas; mērķa grupas 
nodrošinājuma izmaksas. 

Mērķa grupa: Reģistrēti darba meklētāji un 
bezdarbnieki, kuriem ir nepietiekamas sociālās 
un funkcionālās prasmes, un darba tirgū 
pieprasītās pamata prasmes (valsts valoda, 
svešvalodas, datorprasme, u.c.) un kuri vēlas 
un ir gatavi pilnveidot savas sociālās un 
funkcionālās prasmes, kā arī apgūt darba tirgū 
pieprasītās pamata prasmes. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar izglītības 
iestādēm un citām izglītības pakalpojumu 
pieejamību nodrošinošām institūcijām.  

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
10 000 000 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

282. 197.-210.rindkopa 

2.1.2.1.apakšaktivitāte. Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsācējiem. 

Apakšaktivitātes mērķis: Paaugstināt 
uzņēmējdarbības aktivitāti valstī, attīstot 
uzņēmējdarbības uzsācēju zināšanas un 
iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī sniedzot 
nepieciešamo finansiālo atbalstu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Atbalsta veids: Apmācību un konsultāciju 
pakalpojumu nodrošināšana mērķa grupai; 
mikro-aizdevumu fonda izveide; finansiāla 
atbalsta (mikro-aizdevums un grants) 
sniegšana komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai; publicitātes 
pasākumu nodrošināšana. 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 2.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros, 
lūdzam neizdalīt apakšaktivitātes 
2.1.2.aktivitātei „Atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Attiecīgi lūdzam 
dzēst  2.1.2.1.apakšaktivitātes „Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsācējiem” un 
2.1.2.2.apakšaktivitātes „Atbalsts 
bezdarbniekiem komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai” aprakstu (197.- 
210.rindkopa), to aizvietojot ar 2.1.2.aktivitātes 
„Atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai” aprakstu šādā 
redakcijā: 

„2.1.2. aktivitāte „Atbalsts 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Attiecināmās izmaksas: Apmācību un 
konsultāciju izmaksas, mentoringa 
pakalpojumu izmaksas, finansiāls atbalsts 
granta vai mikro-aizdevuma veidā, projektu 
vadības izmaksas. 

Mērķa grupa: Iedzīvotāji darbspējas vecumā 
(15-64), jaundibinātas komercsabiedrības. 

Finansējuma saņēmēji: Ņemot vērā projekta 
specifiku, aizdevumu fonda izveidošanu un 
apsaimniekošanu, projekta pieteicējs ir finanšu 
institūcija, kurai ir pietiekama kapacitāte un 
kompetence aizdevumu fonda izveidošanā un 
apsaimniekošanā, kā arī apmācību 
pakalpojumu nodrošināšanā. Projekta 
pieteicējam jāizveido un jāapsaimnieko 
aizdevumu fonds saskaņā ar Eiropas Komisijas 
prasībām, kā arī jānodrošina apmācību un 
konsultāciju pakalpojumi uzņēmējdarbības 
uzsācējiem.  

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
15 000 000 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

2.1.2.2.apakšaktivitāte. Atbalsts 
bezdarbniekiem komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai. 

Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt nepieciešamo 
palīdzību bezdarbniekiem komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai un atbalstu 
bezdarbniekiem pirmajā pašnodarbinātības vai 
komercdarbības gadā. 

Atbalsta veids: Individuālas konsultācijas 
biznesa plāna izstrādāšanai, konsultācijas 
biznesa plāna īstenošanai pirmajā 
pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā, 
eksperta atbalsts bezdarbnieka izstrādātā 
biznesa plāna un tāmes izvērtēšanai (finanšu 
atbalsta saņemšanai), un slēdziena 
sagatavošana par minētajiem dokumentiem; 
finanšu atbalsta pakalpojumi (vienreizēja 

pašnodarbinātības un uzņēmējdarb ības 
uzsākšanai”  
Aktivit ātes mērķis: Paaugstināt 
uzņēmējdarbības aktivitāti valstī, īpaši reģionos, 
attīstot uzņēmējdarbības uzsācēju zināšanas un 
iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī sniedzot 
nepieciešamo atbalstu konsultāciju, grantu vai 
aizdevumu veidā uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Atbalsta veids: Apmācību un konsultāciju 
pakalpojumi, mikro-aizdevumu fonda izveide, 
finansiāla atbalsta (mikro-aizdevums, grants, 
dotācija) sniegšana komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai. 

Attiecināmās izmaksas: Apmācību, 
konsultāciju, mentoringa pakalpojumu 
izmaksas; finansiāls atbalsts komercdarbības 
vai pašnodarbinātības uzsākšanai dotācijas, 
granta vai mikro-aizdevuma veidā; informatīvo 
pasākumu un materiālu izmaksas, projekta 
administrēšanas izmaksas un citas ar projekta 
īstenošanu tieši saistītas izmaksas (piemēram, 
konkursu un iepirkumu organizēšana 
pakalpojumu sniedzēju izvēlei, finanšu audits, 
pārbaužu veikšanas un novērtēšanas izmaksas 
u.c.). 

Mērķa grupa: Iedzīvotāji darbspējas vecumā, 
ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir izteikuši vēlmi 
uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību. 

Finansējuma saņēmēji: 1) Darba tirgus 
institūcija, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā;  

2) finanšu institūcija, kurai ir pietiekama 
kapacitāte un kompetence aizdevumu fonda 
izveidošanā un apsaimniekošanā, kā arī 
apmācību pakalpojumu nodrošināšanā.  

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 5 000 000 eiro līdz 
15 000 000 eiro projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
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dotācija biznesa plāna īstenošanas uzsākšanai, 
vienreizēja dotācija pašnodarbinātības vai 
komercdarbības uzsācējiem). 

Attiecināmās izmaksas: Apmācību, 
konsultāciju, ekspertu pakalpojumu izmaksas; 
finansiāla atbalsta sniegšana komercdarbības 
vai pašnodarbinātības uzsākšanai dotācijas 
veidā, projekta vadības izmaksas. 

Mērķa grupa: Bezdarbnieki, kuri ir izteikuši 
vēlmi uzsākt komercdarbību vai 
pašnodarbinātību un atbilst vismaz vienam no 
šādiem nosacījumiem: ieguvuši profesionālo 
vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, 
biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā 
jomā, pēc bezdarbnieku profesionālās 
apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas 
paaugstināšanas apmācības pabeigšanas 
saņēmuši valsts atzītu dokumentu par izglītības 
programmas „Mazā biznesa organizēšana”, 
„Komercdarbības pamati”, „Projektu 
vadīšana” vai citas izglītības programmas 
apguvi, kura nodrošina nepieciešamo zināšanu 
apguvi uzņēmējdarbības vadības jomā, 
ieguvuši augstāko izglītību un saņēmuši 
izglītības iestādes izsniegtu apliecību par 
izglītības programmas „Uzņēmējdarbības 
pamati”, „Projektu vadība” vai citas ar 
uzņēmējdarbības vadību saistītas izglītības 
programmas apguvi. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā sadarbībā ar izglītības 
iestādēm, pašvaldībām, fiziskām un juridiskām 
personām (biznesa konsultantiem un 
ekspertiem). 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
5 327 232 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

atbilstoši apakšaktivitātes mērķim.”  
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283. 197.-210.rindkopa 

(Skatīti iepriekš). 

EM 

Lūdzam apvienot 2.1.2.1.apakšaktivitāti 
„Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem” un  

2.1.2.2.apakšaktivitāti „Atbalsts 
bezdarbniekiem komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai.” Pašreizējā DPP 
versija paredz šādu mehānismu: 2.1.2.1 
apakšaktivitātes ietvaros finanšu institūcija veic 
iepirkumu apmācību nodrošināšanai 
uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī izvērtē 
biznesa idejas dzīvotspēju un uztur mikro-
aizdevumu fondu un piešķir grantus 
konsultācijām uzņēmējdarbības uzsākšanas 
sākumā. 2.1.2.2. aktivitātes ietvaros līdzīgas 
funkcijas veic darba tirgus institūcija. 
Uzskatām, ka nepieciešams apvienot ieviešanas 
mehānismu šādi: (1) intervijas un apmācību 
iepirkumu visu grupu uzņēmējdarbības 
uzsācējiem veic darba tirgus institūcija; (2) 
finanšu institūcija izvērtē biznesa idejas 
dzīvotspēju, uztur mikro-aizdevumu fondu un 
nodrošina konsultāciju pakalpojumus 
uzņēmējdarbības uzsākšanas sākuma stadijā. 
(196. – 210. rindkopa). 

 Ņemts vērā.  

Apakšaktivitātes apvienotas, skat. 
izziņas 282.punktu. 

 

Līdztekus vēršam EM uzmanību uz to, 
ka apakšaktivitāšu apvienošana ir 
plānota saskaņā ar LM ierosinājumu 
(skat. iepriekš). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

284. 197.-210.rindkopa 

(Skatīti iepriekš). 

RAPLM 

Nepieciešams izvērtēt, cik iepriekšējā ES 
struktūrfondu programmēšanas periodā (2004.-
2006.gadam) apmācīto bezdarbnieku (%) ir 
kļuvuši par uzņēmējiem. Ja procentuālais 
sadalījums ir mazs, aicinām apvienot 2.1.2.2. 
apakšaktivitāti „Atbalsts bezdarbniekiem 
komercdarbības vai pašnodarbinātības 
uzsākšanai” ar 2.1.2.1. apakšaktivitāti „Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsācējiem”, kā vienu no 
atbalsta veidiem nosakot atbalstu 
bezdarbniekiem komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai. 

Daļēji ņemts vērā 

 

LM paskaidro, ka iepriekšējā 
struktūrfondu plānošanas periodā 
(2004.-2006.) NVA nav īstenojusi 
līdzvērtīgus atbalsta pasākumus 
bezdarbnieku- uzņēmējdarbības 
uzsācēju atbalstam, līdz ar to nav 
pieejama statistika par līdzvērtīgu 
pasākumu rezultātiem. 

 

Līdztekus vēršam RAPLM uzmanību uz 
to, ka apakšaktivitāšu apvienošana ir 
plānota saskaņā ar LM ierosinājumu 
(skat. iepriekš). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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285. 208.rindkopa 

Mērķa grupa: Bezdarbnieki, kuri ir izteikuši 
vēlmi uzsākt komercdarbību vai 
pašnodarbinātību un atbilst vismaz vienam no 
šādiem nosacījumiem: ieguvuši profesionālo 
vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, 
biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā 
jomā, pēc bezdarbnieku profesionālās 
apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas 
paaugstināšanas apmācības pabeigšanas 
saņēmuši valsts atzītu dokumentu par izglītības 
programmas „Mazā biznesa organizēšana”, 
„Komercdarbības pamati”, „Projektu 
vadīšana” vai citas izglītības programmas 
apguvi, kura nodrošina nepieciešamo zināšanu 
apguvi uzņēmējdarbības vadības jomā, 
ieguvuši augstāko izglītību un saņēmuši 
izglītības iestādes izsniegtu apliecību par 
izglītības programmas „Uzņēmējdarbības 
pamati”, „Projektu vadība” vai citas ar 
uzņēmējdarbības vadību saistītas izglītības 
programmas apguvi. 

FM 

Aicinām pārskatīt mērķa grupas detalizācijas 
pakāpi. Ierosinām mērķa grupas aprakstu 
izvērst Ministru kabineta noteikumos par 
aktivitātes ieviešanu. 

Ņemts vērā,  

skat. LM priekšlikumu izziņas 
282.punktā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

286. 214.,221.rindkopa 

Atbalsta veids: Cilvēkresursu plāna izstrāde un 
ieviešana, sabiedrības informēšanas stratēģijas 
izstrāde un realizācija, integrētas informācijas 
sistēmas izstrāde un ieviešana darba tiesisko 
attiecību, darba aizsardzības un industriālo 
iekārtu uzraudzības likumdošanas īstenošanas 
monitoringa veikšanai. 

Atbalsta veids: Cilvēkresursu plāna metodikas 
un cilvēkresursu plāna izstrāde nozarei un 
uzņēmumam; informatīvo pasākumu 
organizēšana, informatīvo un metodisko 
materiālu izstrāde un izplatīšana; konsultatīvo 
centru izveide reģionos; konsultāciju sniegšana 
darba attiecību un darba drošības jautājumos; 
darba vietas risku novērtējuma veikšana un 
rekomendāciju izstrāde; elektronizētas darba 
vides risku novērtēšanas sistēmas izstrāde un 
ieviešana; darba aizsardzības apmācību 

Valsts kanceleja 

2.1.3.aktivitātes ietvaros ir paredzēts izstrādāt 
vairākas IT sistēmas un datu bāzes, piemēram, 
2.1.3.1. un 2.1.3.2.apakšaktivitātē. Ierosinām 
apsvērt iespēju tās sasaistīt un izstrādāt vienotu 
sistēmu, kas saistīta ar darba drošības un darba 
tiesisko attiecību jautājumiem, lai nākotnē 
nebūtu nepieciešams papildus finansējums to 
savietošanai. 

Daļēji ņemts vērā.  

LM kā aktivitāšu ieviešanas atbildīgā 
iestāde plāno koordinēt projektu 
aktivitātes attiecībā uz plānoto 
informācijas sistēmu izstrādi, pamatotos 
gadījumos nodrošinot sistēmu 
savietojamību vai integrētas sistēmas 
izstrādi.  

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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moduļu (programmu) izstrāde un ieviešana 
profesionālajās izglītības iestādēs; darba 
devēju, arodorganizāciju vadītāju un 
speciālistu kvalifikācijas celšana; datu bāzes 
izveide par darba koplīgumiem un 
ģenerālvienošanos nozarēs. 

287. 225.rindkopa 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
4 006 249 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

LM 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2007. 
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.14. 46§), 
225.rindkopu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
„Minim ālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 4 000 000 EUR līdz 14 
000 702 EUR.” 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

288. 233.-239.rindkopa 

2.1.5.aktivitāte. Vietējo nodarbinātības 
veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 
atbalsts. 

Aktivit ātes mērķis: Atbalstīt nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanas un bezdarba 
mazināšanas pasākumus pašvaldībās ar augstu 
bezdarba līmeni. 

Atbalsta veids: Atbalsts (līdzfinansējuma 
veidā) pašvaldību izstrādāto projektu 
nodarbinātības veicināšanai ieviešanai.  

Attiecināmās izmaksas: Mērķa grupas 
nodrošinājuma izmaksas, materiāli tehniskā 
nodrošinājuma izmaksas, transporta izdevumi. 

Mērķa grupa: Pašvaldības ar augstu bezdarba 
līmeni. 

Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības sadarbībā 
ar izglītības iestādēm, darba devējiem, 
sociālajiem partneriem, sabiedriskām 
organizācijām, komercsabiedrībām.  

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 7 000 EUR līdz 10 
000 EUR. 

RAPLM 

Ņemot vērā salīdzinoši nelielo finansējumu, 
2.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības 
veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 
atbalsts” ieviešanā ierosinām piemērot 
reģionālās kvotas, to aprēķināšanai par pamatu 
izmantojot iedzīvotāju skaitu, bezdarba līmeni 
(%), neaizpildīto darba vietu skaitu konkrētajā 
reģionā. Ierobežotu projektu atlases veidu ar 
piecu reģionālo projektu īstenošanu, kuru 
ietvaros plānošanas reģioni atlasītu labākās 
pašvaldību nodarbinātības veicināšanas 
iniciatīvas/pasākumus. 

Nav ņemts vērā.  

Nosakot par finansējuma saņēmējiem 
plānošanas reģionus, nebūtu pieļaujama 
tālāku apakšlīgumu slēgšana ar 
pašvaldībām- gala saņēmējām (grantu 
shēmas princips). Atbalsts tiks piešķirts 
atklātas projektu iesniegumu atlases 
veidā to pašvaldību vietējo 
nodarbinātības veicināšanas plānu 
līdzfinansēšanai, kurās reģistrētais 
bezdarba līmenis pārsniedz valstī vidējo 
reģistrēto bezdarba līmeni. Pēc NVA 
datiem uz 31.12.2006. 194 pašvaldībās 
reģistrētais bezdarba līmenis pārsniedza 
vidējo (6,5%). Aktivitātei plānotais 
finansējums (12 283 386 EUR) ir 
pietiekams šo pašvaldību divu periodu 
nodarbinātības veicināšanas plānu 
atbalstam. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

289. 239.rindkopa LM Daļēji ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
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Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 7 000 EUR līdz 10 
000 EUR. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2007. 
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.14. 46§), 
239.rindkopu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
„Minim ālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 50 
000 EUR.” 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

papildinājuma precizēto versiju. 

290. 246.rindkopa 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
1 319 714 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

LM 

246.rindkopu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
„Minim ālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: Aktivitātes ietvaros tiks 
īstenots viens projekts, tam piešķirot visu 
aktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu- 
1 319 714 EUR.” 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

291. 247.rindkopa 

2.1.7.aktivitāte. Darba tirgus pieprasījuma 
īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un 
uzraudzības sistēmas attīstība. 

EM 

2.1.7.aktivitātes nosaukums ir (247) „Darba 
tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa 
prognozēšanas un uzraudzības sistēmas 
attīstība”. Lūdzam visa pasākuma projekta 
ietvaros labot kļūdaini norādīto aktivitātes 
nosaukumu, piemēram, 64., 67.,70.lpp. 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

292. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 2.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros, 
lūdzam atbalstīt 2.1.1.2.apakšaktivitātes 
„Bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālākizglītība 
un sertificēšana” un 2.1.1.3.apakšaktivitātes 
„Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju 
konkurētspējas nodrošināšanai” apvienošanu, to 
vietā izveidojot 2.1.1.2.apakšaktivitāti ar 
nosaukumu „Bezdarbnieku un darba meklētāju 
apmācība”. Attiecīgi lūdzam sadaļā „Ieviešana” 
(tabula 60.lpp.) labot 2.1.1.2.apakšaktivitātes 
nosaukumu („Bezdarbnieku un darba meklētāju 
apmācība”) un dzēst rindu par 
2.1.1.3.apakšaktivitātes ieviešanu. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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293. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

2.1. pasākuma „Nodarbinātība” apraksta sadaļā 
„Ieviešana” (tabula 59.lpp.) lūdzam veikt šādus 
precizējumus ailē „Plānotais projektu 
iesniegumu pieņemšanas datums”: 

� 2.1.1.1. apakšaktivitātei vārdus 
„2007.g. 4.cet.” aizstāt ar vārdiem 
„2008.gada 2.cet.”, 

� 2.1.3.1. apakšaktivitātei vārdus 
„2007.g. 4.cet.” aizstāt ar vārdiem 
„2008.gada 1.cet.”, 

� 2.1.3.2. apakšaktivitātei vārdus 
„2007.g. 4.cet.” aizstāt ar vārdiem 
„2008.gada 2.cet.”, 

� 2.1.5. aktivitātei vārdus „2008.g. 
2.cet.” aizstāt ar vārdiem „2008.gada 
3.cet.”, 

� 2.1.6. aktivitātei vārdus „2007.g. 
4.cet.” aizstāt ar vārdiem „2008.gada 
3.cet.”, 

� 2.1.7. aktivitātei vārdus „2007.g. 
4.cet.” aizstāt ar vārdiem „2008.gada 
4.cet.”, 

� 2.1.8. aktivitātei vārdus „2008.g. 
3.cet.” aizstāt ar vārdiem „2008.gada 
4.cet.”. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

294. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 2.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros, 
lūdzam neizdalīt apakšaktivitātes 
2.1.2.aktivitātei „Atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Attiecīgi lūdzam 
sadaļā „Ieviešana” (tabula 61.lpp.) dzēst rindas 
par 2.1.2.1. un 2.1.2.2.apakšaktivitātes 
ieviešanu, to vietā tabulā iekļaujot rindu par 
2.1.2.aktivitātes ieviešanu šādā redakcijā. 
(Skatīt zemāk). 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Aktivit ātes/ 
apakšaktivitātes nr. un 

nosaukums 

Projektu 
atlases 
veids 

Starpnieki
nstitūcija/ 
Atbildīgā 
iestāde 

Funkcijas 
Sadarbības 

iestāde 
Funkcijas 

Plānotais projektu 
iesniegumu 
pieņemšanas 

datums 

2.1.2
. 

Atbalsts 
pašnodarbinātības 
un 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 

IPIA LM DP izstrādāšana (nozares kompetences 
ietvaros) (analīze, stratēģija, prioritātes, 
kritēriji, utml); 

Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, 
attiecināmo izmaksu, atbilstošo 
aktivitāšu, utml.) izstrādāšana; 

Finanšu plānošana;  

Uzraudzība prioritātes līmenī;  

Projektu atlase un apstiprināšana. 

NVA Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, 
izpildes uzraudzība;  

Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas 
vietās ; 

Maksājumu pieprasījumu pārbaude un 
apstiprināšana, izdevumu deklarāciju 
sagatavošana; 

Informācijas un publicitātes pasākumi 
aktivitāšu līmenī. 

2008.g. 2.cet. 

 

295. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

EM 

Iebilstam pret 2.1.1.1.apakšaktivitātes 
„Atbalsts nodarbināto apmācībām” 
ieviešanu ierobežotas projektu iesniegumu 
atlases veidā. Apakšaktivitāte ieviešama atklāta 
projektu iesniegumu atlases veidā, kur projektus 
iesniedz komersanti individuāli vai darba 
devēju apvienības nozaru apmācību projektu 
īstenošanai. 

Daļēji ņemts vērā. 

Atbilstoši Īpašu uzdevumu ministra 
Eiropas Savienības līdzekļu apguves 
lietās N.Broka ierosinātajam, 
apakšaktivitāte tiks sadalīta divās, no 
kurām viena būs virzīta uz darba tirgus 
problēmu risisnāšanu un atradīsies LM 
kompetencē, savukārt otra- uz 
konkurētspējas veicināšanu un 
atradīsies EM kompetencē. EM pārziņā 
esošā apakšaktivitāte tiks ieviesta 
atklātas projektu iesniegumu atlases 
veidā, finansējuma saņēmēji- 
komersanti un darba devēju apvienības. 
LM pārziņā esošā  apakšaktivitāte tiks 
īstenota ierobežotas projektu 
iesniegumu atlases veidā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

296. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” Paskaidrojuma 
projektu atlases veida izvēles tabula. (Skatīt 
DPP projektu). 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 2.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros, 
lūdzam atbalstīt 2.1.1.2.apakšaktivitātes 
„Bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālākizglītība 
un sertificēšana” un 2.1.1.3.apakšaktivitātes 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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„Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju 
konkurētspējas nodrošināšanai” apvienošanu, to 
vietā izveidojot 2.1.1.2.apakšaktivitāti ar 
nosaukumu „Bezdarbnieku un darba meklētāju 
apmācība”. Attiecīgi lūdzam sadaļā 
„Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei” 
(tabula 65.lpp.) labot 2.1.1.2.apakšaktivitātes 
nosaukumu („Bezdarbnieku un darba meklētāju 
apmācība”) un dzēst rindu par 
2.1.1.3.apakšaktivitātes ieviešanu. 

panākta vienošanās. 

297. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” Paskaidrojuma 
projektu atlases veida izvēles tabula. (Skatīt 
DPP projektu). 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 2.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros, 
lūdzam neizdalīt apakšaktivitātes 
2.1.2.aktivitātei „Atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Attiecīgi lūdzam 
sadaļā „Paskaidrojums projektu atlases veida 
izvēlei” (tabula 66.lpp.) dzēst rindas par 2.1.2.1. 
un 2.1.2.2.apakšaktivitātes ieviešanu, to vietā 
tabulā iekļaujot rindu par 2.1.2.aktivitātes 
ieviešanu šādā redakcijā. (Skatīt zemāk). 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

2.1.2. Atbalsts pašno-
darbinātības un 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 

Atbilstoši Ministru kabineta 01.11.2006. rīkojumam Nr.841 „Par koncepciju 
„Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” attīstību 
2007.-2013.gadam””, paredzēts turpināt izmantot Hipotēku un zemes banku kā 
attīstības banku, tai skaitā komercdarbības uzsākšanas un citu atbalsta 
programmu finansēšanai.  

Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam, valsts politiku 
bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā 
īsteno Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā Nodarbinātības valsts 
aģentūra, tai skaitā organizējot un īstenojot pasākumus komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai 

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto 
finansējumu piešķirt institūcijām, kas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir 
pilnvarotas to īstenot. 

 

298. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” Finanšu plāna 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Lūdzam aizstāt 2.1.pasākuma „Nodarbinātība” 
apraksta sadaļu „Finanšu plāns” ar pievienoto 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Finanšu plāna tabulu. (Skatīt zemāk). aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Finanšu plāns, EUR 

  Kopā Publiskais 
finansējums 

SF Nacionālais 
publiskais 

finansējums 

Privātais 
līdzfinansējums 

  1=2+5 2=3+4 3 4 5 

2.1. (kopā 7 gadiem) 188 761 629 159 211 360 135 329 657 23 881 704 29 550 269 

2007. 21 970 488 18 564 044 15 779 438 2 784 606 3 406 444 

2008. 22 857 390 19 901 420 16 916 207 2 985 213 2 955 970 

2009. 25 999 314 21 302 480 18 107 108 3 195 372 4 696 834 

2010. 26 093 803 22 719 461 19 311 542 3 407 919 3 374 341 

2011. 29 656 036 24 136 442 20 515 976 3 620 466 5 519 593 

2012. 29 656 156 25 569 345 21 733 943 3 835 402 4 086 811 

2013. 32 528 442 27 018 168 22 965 443 4 052 725 5 510 274 

      

2.1.1. (kopā 7 gadiem) 113 689 485 86 765 991 73 751 092 13 014 899 26 923 494 

2007. 14 922 045 11 515 601 9 788 261 1 727 340 3 406 444 

2008. 12 854 230 10 137 058 8 616 499 1 520 559 2 717 172 

2009. 17 360 432 13 141 193 11 170 014 1 971 179 4 219 239 

2010. 13 392 953 10 496 207 8 921 776 1 574 431 2 896 746 

2011. 19 828 710 14 786 712 12 568 705 2 218 007 5 041 998 

2012. 15 530 363 11 921 147 10 132 975 1 788 172 3 609 216 

2013. 19 800 752 14 768 073 12 552 862 2 215 211 5 032 679 

       

2.1.1.1. (kopā 7 gadiem) 80 770 481 53 846 987 45 769 939 8 077 048 26 923 494 
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2007. 10 219 331 6 812 887 5 790 954 1 021 933 3406444 

2008. 8 151 516 5 434 344 4 619 192 815 152 2717172 

2009. 12 657 718 8 438 479 7 172 707 1 265 772 4219239 

2010. 8 690 238 5 793 492 4 924 468 869 024 2896746 

2011. 15 125 994 10 083 996 8 571 397 1 512 599 5041998 

2012. 10 827 648 7 218 432 6 135 667 1 082 765 3609216 

2013. 15 098 037 10 065 358 8 555 554 1 509 804 5032679 

       

2.1.1.2 (kopā 7 gadiem) 32 919 004 32 919 004 27 981 153 4 937 851 0 

2007. 4 702 714 4 702 714 3 997 307 705 407 0 

2008. 4 702 714 4 702 714 3 997 307 705 407 0 

2009. 4 702 714 4 702 714 3 997 307 705 407 0 

2010. 4 702 715 4 702 715 3 997 308 705 407 0 

2011. 4 702 715 4 702 715 3 997 308 705 407 0 

2012. 4 702 715 4 702 715 3 997 308 705 407 0 

2013. 4 702 715 4 702 715 3 997 308 705 407 0 

       

2.1.2. (kopā 7 gadiem) 36 574 693 33 947 918 28 855 730 5 092 188 2 626 775 

2007. 3 970 165 3 970 165 3 374 640 595 525 0 

2008. 2 830 419 2 591 621 2 202 878 388 743 238798 

2009. 5 327 298 4 849 702 4 122 247 727 455 477595 

2010. 3 428 364 2 950 768 2 508 153 442 615 477595 

2011. 6 515 738 6 038 142 5 132 421 905 721 477595 

2012. 4 853 304 4 375 708 3 719 352 656 356 477595 

2013. 9 649 406 9 171 811 7 796 039 1 375 772 477595 

       

2.1.3. (kopā 7 gadiem) 14 000 702 14 000 702 11 900 597 2 100 105 0 
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2007. 2 000 099 2 000 099 1 700 084 300 015 0 

2008. 2 000 100 2 000 100 1 700 085 300 015 0 

2009. 2 000 100 2 000 100 1 700 085 300 015 0 

2010. 2 000 100 2 000 100 1 700 085 300 015 0 

2011. 2 000 101 2 000 101 1 700 086 300 015 0 

2012. 2 000 101 2 000 101 1 700 086 300 015 0 

2013. 2 000 101 2 000 101 1 700 086 300 015 0 

       

2.1.3.1. (kopā 7 gadiem) 4 112 100 4 112 100 3 495 285 616 815 0 

2007. 587 442 587 442 499 326 88 116 0 

2008. 587 442 587 442 499 326 88 116 0 

2009. 587 442 587 442 499 326 88 116 0 

2010. 587 442 587 442 499 326 88 116 0 

2011. 587 444 587 444 499 327 88 117 0 

2012. 587 444 587 444 499 327 88 117 0 

2013. 587 444 587 444 499 327 88 117 0 

       

2.1.3.2. (kopā 7 gadiem) 9 888 602 9 888 602 8 405 312 1 483 290 0 

2007. 1 412 656 1 412 656 1 200 758 211 898 0 

2008. 1 412 658 1 412 658 1 200 759 211 899 0 

2009. 1 412 658 1 412 658 1 200 759 211 899 0 

2010. 1 412 658 1 412 658 1 200 759 211 899 0 

2011. 1 412 658 1 412 658 1 200 759 211 899 0 

2012. 1 412 658 1 412 658 1 200 759 211 899 0 

2013. 1 412 658 1 412 658 1 200 759 211 899 0 

       

2.1.4. (kopā 7 gadiem) 3 381 810 3 381 810 2 874 539 507 271 0 
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2007. 483 115 483 115 410 648 72 467 0 

2008. 483 115 483 115 410 648 72 467 0 

2009. 483 115 483 115 410 648 72 467 0 

2010. 483 115 483 115 410 648 72 467 0 

2011. 483 116 483 116 410 649 72 467 0 

2012. 483 116 483 116 410 649 72 467 0 

2013. 483 116 483 116 410 649 72 467 0 

       

2.1.5. (kopā 7 gadiem) 12 283 386 12 283 386 10 440 878 1 842 508 0 

2007. 0 0 0 0 0 

2008. 4 094 461 4 094 461 3 480 292 614 169 0 

2009. 0 0 0 0 0 

2010. 4 094 462 4 094 462 3 480 293 614 169 0 

2011. 0 0 0 0 0 

2012. 4 094 462 4 094 462 3 480 293 614 169 0 

2013. 0 0 0 0 0 

       

2.1.6. (kopā 7 gadiem) 1 319 714 1 319 714 1 121 757 197 957 0 

2007. 188 531 188 531 160 251 28 280 0 

2008. 188 531 188 531 160 251 28 280 0 

2009. 188 531 188 531 160 251 28 280 0 

2010. 188 531 188 531 160 251 28 280 0 

2011. 188 531 188 531 160 251 28 280 0 

2012. 188 531 188 531 160 251 28 280 0 

2013. 188 531 188 531 160 251 28 280 0 

      

2.1.7. (kopā 7 gadiem) 2 845 744 2 845 744 2 418 882 426 862 0 
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2007. 406 534 406 534 345 554 60 980 0 

2008. 406 534 406 534 345 554 60 980 0 

2009. 406 534 406 534 345 554 60 980 0 

2010. 406 535 406 535 345 555 60 980 0 

2011. 406 535 406 535 345 555 60 980 0 

2012. 406 535 406 535 345 555 60 980 0 

2013. 406 535 406 535 345 555 60 980 0 

       

2.1.8. (kopā 7 gadiem) 4 666 095 4 666 095 3 966 181 699 914 0 

2007. 0 0 0 0 0 

2008. 0 0 0 0 0 

2009. 233 305 233 305 198 309 34 996 0 

2010. 2 099 742 2 099 742 1 784 781 314 961 0 

2011. 233 305 233 305 198 309 34 996 0 

2012. 2 099 744 2 099 744 1 784 782 314 962 0 

2013. 0 0 0 0 0 

 

 

299. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” Finansējuma 
kategorizācija un Finansējuma sadalījuma pa 
klasifikācijas kodiem tabulas. (Skatīt DPP 
projektu). 

LM 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2007. 
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.14. 46§), 
lūdzam aizstāt 2.1.pasākuma „Nodarbinātība” 
aprakstā  tabulas „Finansējuma kategorizācija” 
un „Finansējuma sadalījums pa klasifikācijas 
kodiem” ar pievienotām tabulām. (Skatīt 
zemāk). 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

 

Finansējuma kategorizācija 

Aktivit ātes / 

apakšaktivitātes 
Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no 

pasākuma 
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nr. finansējuma 

2.1.1. 66 – Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū 54% 

2.1.2. 68 – Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu dibināšanai 21% 

2.1.3. 64 – Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru un 
uzņēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt 
ekonomiskās pārmaiņas un nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm 

9% 

2.1.4. 65 – Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana 2% 

2.1.5. 66 – Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū 8% 

2.1.6. 69 – Pasākumi, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un palielinātu sieviešu ilgtspējīgu 
dalību un panākumus nodarbinātībā, lai samazinātu uz dzimumu balstītu nošķiršanu darba 
tirgū, kā arī saskaņotu darbu un privāto dzīvi, piemēram, atvieglojot piekļuvi bērnu aprūpei un 
apgādājamo aprūpei 

1% 

2.1.7. 64 – Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru un 
uzņēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt 
ekonomiskās pārmaiņas un nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm 

2% 

2.1.8. 80 – Partnerību, sadarbības un iniciatīvu veicināšana, iesaistot nozīmīgas ieinteresētās puses 3% 

 
Finansējuma sadalījums pa klasifikācijas kodiem 

64 – Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru un uzņēmumu 
restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt ekonomiskās pārmaiņas un 
nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm 

11% 

65 – Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana 2% 

66 – Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū 62% 

68 –  Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu dibināšanai 21% 

69 – Pasākumi, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un palielinātu sieviešu ilgtspējīgu dalību un 
panākumus nodarbinātībā, lai samazinātu uz dzimumu balstītu nošķiršanu darba tirgū, kā arī saskaņotu 
darbu un privāto dzīvi, piemēram, atvieglojot piekļuvi bērnu aprūpei un apgādājamo aprūpei 

1% 

80 – Partnerību, sadarbības un iniciatīvu veicināšana, iesaistot nozīmīgas ieinteresētās puses 3% 
 

300. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” tabula 
Uzraudzības rādītāji. (Skatīt DPP projektu). 

Valsts kanceleja 

Ierosinām pārdomāt 2.1.5.aktivitātē plānoto 
iznākuma rādītāja „Līdzfinansēto vietējo 
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 
skaits” lielumu, proti, 387, ņemot vērā 

Ņemts vērā.  

LM plāno atbalstīt ap 120 pašvaldību 
2008.gadā, savukārt pēc administratīvi 
teritoriālās reformas noslēguma atbalsta 
saņemšanai varētu pretendēt ap 50 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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administratīvi teritoriālās reformas gaitā plānoto 
izveidoto pašvaldību skaitu un plānoto reformas 
noslēgumu 2008.gada beigās. 

novadu (2010.-2012.gadā). 

301. 2.1.Pasākuma „Nodarbinātība” un 
3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” tabulas 
Uzraudzības rādītāji un „Uzraudzības rādītāju 
teritoriālais sadalījums. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Lūdzam veikt izmaiņas 2.1.pasākuma 
„Nodarbinātība” un 3.1.pasākuma „Sociālā 
iekļaušana” apraksta tabulās „Uzraudzības 
rādītāji” un „Uzraudzības rādītāju teritoriālais 
sadalījums”, pamatojoties uz Ministru kabineta 
20.02.2007. sēdē pieņemto lēmumu (prot. 
Nr.14. 46§), šā gada 14. un 15.martā 
notikušajās sarunās ar Eiropas Komisiju par 
Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības 
programmu apstiprināšanu lemto, kā arī 
Rezultatīvo rādītāju izstrādes darba grupas 
9.marta sanāksmes lēmumiem. Precizētie 
rādītāji tiks sagatavoti līdz šā gada 23.martam. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

302. 273.rindkopa 

Pasākuma galvenais mērķis ir nodrošināt 
darbaspēka kvalitātes paaugstināšanu, 
uzlabojot Latvijas iedzīvotāju veselības 
stāvokli un  pietuvinot to vidējiem ES valstu 
veselības rādītājiem, kā arī attīstīt palīdzības 
sistēmu personām, inficētām ar HIV/AIDS. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
mērķi izteikt šādā redakcijā: „Pasākuma 
galvenais mērķis ir nodrošināt darbaspēka 
kvalitātes paaugstināšanu, uzlabojot Latvijas 
iedzīvotāju veselības stāvokli un  pietuvinot to 
vidējiem ES valstu veselības rādītājiem, kā arī 
sekmēt HIV / AIDS izplatības ierobežošanu.” 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Līdztekus vēršam uzmanību uz to, ka 
EK ir norādījusi, ka jāizvērtē aktivitātes, 
kas vērsta uz HIV/AIDS izplatības 
ierobežošanu, lietderība, ņemot vērā to, 
ka statistikas rādītāji liecina par 
līdzšinēji veikto pasākumu efektivitāti. 
Līdz ar to EK ir norādījusi, ka jāizvērtē 
iespēja likt uzsvaru uz citu problēmu 
risināšanu, piemēram, alkoholisma 
izplatības mazināšanu. 

Veselības ministrija: paskaidrojums. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka aktivitātes 
ietvaros paredzēti specifiski pasākumi 
atsevišķu infekcijas slimību (HIV/ 
AIDS, tuberkuloze, hipatīts C) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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izplatības ierobežošanai. 

Papildus paskaidrojam, ka, kaut pēdējos 
gados saslimstība ar tuberkulozi ir 
samazinājusies, tā joprojām saglabājas 
augsta salīdzinājumā ar ES vidējiem 
rādītājiem. (2000.gadā - 83 gadījumi uz 
100 000 iedzīvotājiem, 2003.gadā - 72 
gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, ES 
vidējais rādītājs 2003.gadā 12,9 
gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem). 
Vērojama tendence, ka pēdējos gados 
pieaugusi saslimstība ar 
vīrushepatītiem. 2004.gadā tā ir 
pieaugusi par 17%. Tas, galvenokārt, 
saistīts ar jaunatklāto hronisko B un C 
hepatītu gadījumu skaita pieaugumu. Šī 
tendence nelabvēlīgi ietekmē 
darbaspēka kvalitāti un būtu svarīgi 
samazināt saslimstības līmeni turpmāk. 
Starp Baltijas valstīm Latvijā ir otrais 
augstākais saslimstības ar vīrushepatītu 
C rādītājs. Kaut arī ir panākta jauno 
HIV infekcijas gadījumu skaita 
samazināšanās (2004.gadā – 323 
gadījumi), salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
(2003.gadā – 403 gadījumi), pieaug 
HIV/AIDS pacientu skaits. Augsts ir 
reproduktīvajā vecumā (15 līdz 49 gadi) 
ar HIV inficēto personu īpatsvars 
(0,6%). Tāpēc ir nepieciešams attīstīt 
palīdzības sistēmu personām, kuras 
inficētas ar HIV/AIDS, kā arī viņu 
ģimenes locekļiem un tuviniekiem. 

303. 274.rindkopa 

Pasākums ir saistīts (savstarpēji papildinoši 
pasākumi) ar darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākumu 
„Veselības aprūpes infrastruktūra”, jo, 
uzlabojot sabiedrības veselības aprūpi, ir 
svarīgi investēt ne tikai infrastruktūrā, bet arī 
cilvēkresursu attīstības nodrošināšanai 

VIDM 

Papildināt 274.atkāpi aiz vārdiem „bet arī 
cilvēkresursu” ar vārdiem „un veselīgas 
apkārtējās vides”. 

Nav ņemts vērā. 

VeM: Piekritām Vides ministrijas 
viedoklim, ka ir svarīgi veikt 
ieguldījumus veselīgas apkārtējās vides 
attīstības nodrošināšanā, bet ņemot 
vērā, ka 2.2.pasākuma ietvaros nav 
paredzēti ieguldījumi minētajā virzienā, 
nepiekritam papildināt tekstu ar 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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paredzēto pasākumu realizēšanā. Tādējādi 
veselības aprūpes infrastruktūras pasākumi tiks 
papildināti ar veselības veicināšanas 
pasākumiem, pētījumiem un kapacitātes 
stiprināšanas pasākumiem, nodrošinot 
veselības aprūpes nozares atbalstīšanu 
kompleksi. 

vārdiem „un veselīgas apkārtējās 
vides”. 

 

 

304. 274.-278.rindkopa 

Pasākums ir saistīts (savstarpēji papildinoši 
pasākumi) ar darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākumu 
„Veselības aprūpes infrastruktūra”, jo, 
uzlabojot sabiedrības veselības aprūpi, ir 
svarīgi investēt ne tikai infrastruktūrā, bet arī 
cilvēkresursu attīstības nodrošināšanai 
paredzēto pasākumu realizēšanā. Tādējādi 
veselības aprūpes infrastruktūras pasākumi tiks 
papildināti ar veselības veicināšanas 
pasākumiem, pētījumiem un kapacitātes 
stiprināšanas pasākumiem, nodrošinot 
veselības aprūpes nozares atbalstīšanu 
kompleksi.  

Pasākums ir saistīts (pasākumi ir līdzīgi un 
savstarpēji saistīti) arī ar darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” pasākumu 
„Sociālā iekļaušana”, sekmējot sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, 
nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, pasākumu „Augstākās izglītības 
attīstība” un pasākumu „Profesionālās 
izglītības, mūžizglītības un iekļaujošās 
izglītības attīstība”, kuru ietvaros tiek atbalstīts 
valsts attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, 
prasmīgu un radošu cilvēku, t.i., speciālistu 
skaita palielinājums. Ņemot vērā, ka pasākuma 
2.2.3.aktivitātes ietvaros plānotās darbības 
vērstas uz specifisku mērķu sasniegšanu 
sabiedrības veselības nozarē, tiek novērsts 
finansējuma pārklāšanas risks. 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
sinerģijas sadaļu šādā redakcijā:  

„Pasākums ir saistīts ar 3.darbības programmas 
1.5.pasākumu „Veselības aprūpes 
infrastruktūra”, jo, uzlabojot sabiedrības 
veselības aprūpi, ir svarīgi investēt ne tikai 
infrastruktūrā, bet arī cilvēkresursu attīstības 
nodrošināšanai paredzēto pasākumu 
realizēšanā. Tādējādi veselības aprūpes 
infrastruktūras pasākumi tiks papildināti ar 
veselības veicināšanas pasākumiem, pētījumiem 
un kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, 
nodrošinot veselības aprūpes nozares 
atbalstīšanu kompleksi. Pasākums ir saistīts ar 
2.1.pasākumu „Nodarbinātība”, sekmējot 
2.1.pasākuma mērķa sasniegšanu 
(nodarbinātības līmeņa paaugstināšana), 
paaugstinot darbaspēka veselības stāvokli.  

Pasākums ir saistīts arī ar 1.darbības 
programmas 3.1.pasākumu „Sociālā 
iekļaušana”, sekmējot sociālās atstumtības 
riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba 
tirgū un sabiedrībā, ieviešot attiecīgos atbalsta 
pasākumus, ar 1.4.pasākumu „Mūžizglītības 
attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto 
institūciju rīcībspējas un sadarbības 
uzlabošana”, kuru ietvaros tiek atbalstīts valsts 
attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, 
prasmīgu un radošu cilvēku, t.i., speciālistu 
skaita palielinājums. Ņemot vērā, ka pasākuma 
2.2.3.aktivitātes ietvaros plānotās darbības 
vērstas uz specifisku mērķu sasniegšanu 
sabiedrības veselības nozarē, tiek novērsts 

Daļēji ņemts vērā. 

LM atbalsta vadošās iestādes 
22.05.2007. vēstulē Nr.21-2-01/1154 
„Par 1.darbības programmas 
papildinājuma komentāru izziņām”, 
izteikto ierosinājumu, precizējot DPP, 
no tās svītrot sadaļu „Pasākuma 
sinerģija”. 

Veselības ministrija: paskaidrojums. 

Veselības ministrija ir izvērtējusi ES 
fondu 2007.-2013.gadā plānotus 
pasākumus un identificēja tos 
pasākumus, ar kuriem 2.2.pasākums ir 
sinerģijā. 

Papildus vēršām uzmanību, ka 
Veselības ministrija piekrīt Finanšu 
ministrijas ierosinājumam svītrot no 
darbības programmas papildinājuma 
šādas sadaļas: Pasākuma ievads, 
Pasākuma mērķis, Pasākuma 
Sinerģija , Aktivitātes attiecināmās 
izmaksas un Pasākuma Valsts atbalsts. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta ietvaros 2007.-2011.gadā 
ir paredzēts sniegt atbalstu aktivitātēm, kas 
vērstas uz infekcijas slimību un ar dzīvesveidu 
saistīto slimību samazināšanu, garīgās 
veselības aprūpes uzlabošanu un veselības 
aprūpes iestāžu kapacitātes stiprināšanu. 

Pasākuma ieviešanā tiks izmantotas ārvalstu 
finanšu palīdzības programmu (Eiropas 
Kopienas Sabiedrības veselības programma, 
Phare un Pārejas palīdzības programmas) 
projektu ietvaros gūtās zināšanas un 
sagatavotās ārvalstu ekspertu rekomendācijas 
nepieciešamo sabiedrības veselības 
uzlabošanas pasākumu īstenošanai.  

Pasākuma ieviešana tiks nodrošināta, 
sadarbojoties ar Tieslietu ministriju ieslodzīto 
veselības aprūpes jautājumos, ar Izglītības un 
zinātnes ministriju izglītības un apmācības 
jautājumos, ar Labklājības ministriju vienādu 
iespēju nodrošināšanas jautājumos un 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietas 
ministriju un Pašvaldību savienību līdzsvarotas 
attīstības jautājumos. 

finansējuma pārklāšanas risks. 

Pasākums saistīts arī ar 1.darbības programmas 
4.prioritāti „Administratīvā kapacitāte”, kuras 
ietvaros tiks veicināta publiskās pārvaldes, 
sociālo partneru un nevalstisko organizāciju 
savstarpējā sadarbība labākas, uz sabiedrības 
vajadzībām vērstas politikas veidošanā un 
ieviešanā.” 

 

305. 275.-278.rindkopa 

Pasākums ir saistīts (pasākumi ir līdzīgi un 
savstarpēji saistīti) arī ar darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” pasākumu 
„Sociālā iekļaušana”, sekmējot sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, 
nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, pasākumu „Augstākās izglītības 
attīstība” un pasākumu „Profesionālās 
izglītības, mūžizglītības un iekļaujošās 
izglītības attīstība”, kuru ietvaros tiek atbalstīts 
valsts attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, 
prasmīgu un radošu cilvēku, t.i., speciālistu 
skaita palielinājums. Ņemot vērā, ka pasākuma 
2.2.3.aktivitātes ietvaros plānotās darbības 
vērstas uz specifisku mērķu sasniegšanu 

FM 

Norādām, ka Sinerģijas sadaļā aprakstam 
jāizvērš DP pasākuma apraksta Sinerģijas 
sadaļā ietverto informāciju, tomēr DPP aprakstā 
sinerģijas sadaļā tiek norādīta jauna informācija 
par sasaisti ar pasākumu „Profesionālās 
izglītības, mūžizglītības un iekļaujošās 
izglītības attīstība”, kā arī citu finanšu avotu 
atbalstu. Aicinām saskaņot DP un DPP norādīto 
informāciju. 

Ņemts vērā. 

VeM: Informējam, ka precizējot 
darbības programmas sadaļu aprakstu, 
Veselības ministrija iesniedza Finanšu 
ministrijai priekšlikumu precizēt 
2.2.pasākuma sinerģijas sadaļu saskaņā 
ar darbības programmas papildinājumā 
atspoguļotajam. 

Papildus vēršām uzmanību, ka 
Veselības ministrija piekrīt Finanšu 
ministrijas ierosinājumam svītrot no 
darbības programmas papildinājuma 
šādas sadaļas: Pasākuma ievads, 
Pasākuma mērķis, Pasākuma 
Sinerģija , Aktivitātes attiecināmās 
izmaksas un Pasākuma Valsts atbalsts. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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sabiedrības veselības nozarē, tiek novērsts 
finansējuma pārklāšanas risks. 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta ietvaros 2007.-2011.gadā 
ir paredzēts sniegt atbalstu aktivitātēm, kas 
vērstas uz infekcijas slimību un ar dzīvesveidu 
saistīto slimību samazināšanu, garīgās 
veselības aprūpes uzlabošanu un veselības 
aprūpes iestāžu kapacitātes stiprināšanu. 

Pasākuma ieviešanā tiks izmantotas ārvalstu 
finanšu palīdzības programmu (Eiropas 
Kopienas Sabiedrības veselības programma, 
Phare un Pārejas palīdzības programmas) 
projektu ietvaros gūtās zināšanas un 
sagatavotās ārvalstu ekspertu rekomendācijas 
nepieciešamo sabiedrības veselības 
uzlabošanas pasākumu īstenošanai.  

Pasākuma ieviešana tiks nodrošināta, 
sadarbojoties ar Tieslietu ministriju ieslodzīto 
veselības aprūpes jautājumos, ar Izglītības un 
zinātnes ministriju izglītības un apmācības 
jautājumos, ar Labklājības ministriju vienādu 
iespēju nodrošināšanas jautājumos un 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietas 
ministriju un Pašvaldību savienību līdzsvarotas 
attīstības jautājumos. 

 

306. 280.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Veicināt sabiedrības 
izpratni par veselīgu dzīves veidu, tādējādi 
saglabājot pēc iespējas vairāk darba spējīgo 
iedzīvotāju darba tirgū, samazinot darba 
nespējas riskus saslimšanas dēļ, kā arī 
pašnāvību skaitu. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.1.aktivitātes „Veselības veicināšana” mērķī 
svītrot vārdus „kā arī pašnāvību skaitu”. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

307. 281.rindkopa 

Atbalsta veids: Finansējuma piešķiršana 
informācijas un publicitātes pasākumiem, 
nodrošinot sabiedrības veselības un veselības 
veicināšanas pasākumu integrāciju 

Valsts kanceleja 

Uzskatām, ka 2.2.1.aktivitātes atbalsta veidā 
norādītais darbības virziens saistībā ar Fiziskās 
aktivitātes veicināšanas programmu un 
Veselības veicinošo skolu programmu neatbilst 

Nav ņemts vērā. 

VeM: Paskaidrojam, ka 2.2.1.aktivitātes 
mērķis ir Veicināt sabiedrības izpratni 
par veselīgu dzīves veidu, tādējādi 
saglabājot pēc iespējas vairāk darba 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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ambulatorajā veselības aprūpē, šādās 
programmās: Veselīga uztura veicināšanas 
programma; Garīgās veselības veicināšanas 
programma; Fiziskās aktivitātes veicināšanas 
programma; Sirds asinsvadu slimību 
profilakses programma; Veselību veicinošo 
skolu programma; Atkarības vielu lietošanas  
un azartspēļu atkarības mazināšanas 
programma. 

aktivitātes mērķim. spējīgo iedzīvotāju darba tirgū, 
samazinot darba nespējas riskus 
saslimšanas dēļ. Fiziskās aktivitāšu 
veikšana ir viens no veselīgā dzīves 
veida rādītājiem, līdz ar to svarīgi 
veicināt sabiedrības izpratni arī par 
fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz 
veselības stāvokli, savukārt, Veselības 
veicinošo skolu programma ir svarīga, 
lai veicinātu potenciālā darbaspēka 
(jaunieši no 12 gadu vecuma) izpratni 
par veselīgo dzīves veidu. 

Papildus vēršam Jūsu uzmanību uz 
pasaulē veiktajos pētījumos atklāto, ka 
nepareizs uzturs un nepietiekama 
fiziskā aktivitāte ir galvenie 
aptaukošanās un liekās ķermeņa masas 
riska faktori. Liekā ķermeņa masa un 
aptaukošanās ietekmē daudzu nopietnu 
slimību attīstību un paaugstina mirstības 
līmeni. Liekā svara problēmas ir 27,4 % 
iedzīvotāju , aptaukošanās pazīmes ir 
13,4 % iedzīvotāju. FINBALT pētījuma 
2004.gada dati rāda, ka no visiem 
respondentiem normāla ķermeņa masa 
ir tikai 52,7% (2002.gadā – 56,5%).  To 
iedzīvotāju īpatsvars, kuri brīvajā laikā 
veic vismaz 30 minūtes ilgus fiziskos 
vingrinājumus vismaz 2 reizes nedēļā, ir 
36,0%. Arī skolēnu fiziskā aktivitāte 
pietiekama ir tikai 37% zēnu un 23% 
meiteņu. 

308. 282.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas: konkursu 
organizēšana pakalpojumu sniedzēju izvēlei; 
projekta finanšu audita veikšana; projekta 
īstenošanas pārraudzība u.c.; projekta 
īstenošanas izmaksas: informatīvi izglītojošo 
sabiedrības kampaņu organizēšana, video un 
audio klipu sagatavošana un translēšana, 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.1.aktivitātes „Veselības veicināšana” 
attiecināmo izmaksu sarakstu izteikt šādā 
redakcijā: 

 „Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas: konkursu 
organizēšana pakalpojumu sniedzēju izvēlei; 
projekta finanšu audita veikšana; projekta 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 
izdevumu maksimālā apjoma 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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informatīvo bukletu, plakātu un kartīšu 
izgatavošana un to izplatīšana, mācību 
semināru organizēšana, metodisko materiālu 
sagatavošana, sportisko aktivitāšu 
organizēšana iedzīvotāju veselības 
veicināšanai u.c.; materiāli tehnisko līdzekļu 
un aprīkojuma izmaksas (līdz 10% no projekta 
kopsummas). 

īstenošana, īstenošanas kontrole un pārraudzība 
u.c.; projekta īstenošanas izmaksas: veselības 
veicināšanas informatīvo un publicitātes 
pasākumu organizēšanas un ieviešanas 
izmaksas; materiāli tehnisko līdzekļu un 
aprīkojuma izmaksas (līdz 10% no projekta 
kopsummas). 

noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 
prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 
par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 
tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

Veselības ministrija:  paskaidrojums. 

Paskaidrojam, ka, īstenojot 
2.2.1.aktivitātes projektus, paredzēts, ka 
būs nepieciešami ieguldījumi materiāli 
tehniskajos līdzekļos un aprīkojumā. 

Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ka 
neatkarīgi no ta būs vai nebūs kapitālie 
ieguldījumi aktivitāšu projektu ietvaros 
grāmatvedības uzskaiti ir jānodrošina. 

Vienlaikus norādām, ka kapitālie 
ieguldījumi nodrošina aktivitāšu 
projektu ieviešanu kompleksā. 

Lūdzam prioritātes līmenī DP paredzēt 
iespēju ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus. 

Papildus veršām uzmanību, ka 
Veselības ministrija piekrīt Finanšu 
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ministrijas ierosinājumam svītrot no 
darbības programmas papildinājuma 
šādas sadaļas: Pasākuma ievads, 
Pasākuma mērķis, Pasākuma Sinerģija, 
Aktivit ātes attiecināmās izmaksas un 
Pasākuma Valsts atbalsts. 

309. 282.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas: konkursu 
organizēšana pakalpojumu sniedzēju izvēlei; 
projekta finanšu audita veikšana; projekta 
īstenošanas pārraudzība u.c.; projekta 
īstenošanas izmaksas: informatīvi izglītojošo 
sabiedrības kampaņu organizēšana, video un 
audio klipu sagatavošana un translēšana, 
informatīvo bukletu, plakātu un kartīšu 
izgatavošana un to izplatīšana, mācību 
semināru organizēšana, metodisko materiālu 
sagatavošana, sportisko aktivitāšu 
organizēšana iedzīvotāju veselības 
veicināšanai u.c.; materiāli tehnisko līdzekļu 
un aprīkojuma izmaksas (līdz 10% no projekta 
kopsummas). 

Valsts kanceleja 

No 2.2.1.aktivitātes attiecināmo izmaksu 
saraksta ierosinām izslēgt sportisko aktivitāšu 
organizēšanu iedzīvotāju veselības veicināšanai. 

Nav ņemts vērā. 

VeM: Paskaidrojam, ka 2.2.1.aktivitātes 
mērķis ir Veicināt sabiedrības izpratni 
par veselīgu dzīvesveidu, tādējādi 
saglabājot pēc iespējas vairāk darba 
spējīgo iedzīvotāju darba tirgū, 
samazinot darba nespējas riskus 
slimības dēļ. Fizisko aktivitāšu veikšana 
ir viens no veselīga dzīvesveida 
rādītājiem. Līdz ar to svarīgi veicināt 
sabiedrības izpratni arī par fizisko 
aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz veselības 
stāvokli, kā arī organizēt publiskās 
sportiskās aktivitātes. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

310. 283., 290.rindkopa 

Mērķa grupa: Darba spējīgie iedzīvotāji un 
potenciāli darba spējīgie iedzīvotāji (t.sk., 
jaunieši, sākot no 12 gadu vecuma). 

Mērķa grupa: Darba spējīgie iedzīvotāji un 
potenciāli darba spējīgie iedzīvotāji (t.sk. 
jaunieši, sākot no 12 gadu vecuma). 

Valsts kanceleja 

Ierosinām sašaurināt 2.2.1.un 2.2.2.aktivitātes 
mērķa grupu, nodrošinot lielāku saikni ar tās 
saistību ar darba tirgu. 

Nav ņemts vērā 

VeM: Uzskatām, ka svarīgi 
2.2.pasākumu un konkrēti 
2.2.1.aktivitāti un 2.2.2.aktivitāti 
attiecināt uz darba spējīgajiem 
iedzīvotājiem un potenciāli darba 
spējīgajiem iedzīvotājiem (t.sk., 
jaunieši, sākot no 12 gadu vecuma), jo 
šodien potenciāli darba spējigie 
iedzīvotāji tuvākajā laikā kļūs par darba 
spējīgajiem. Tādējādi ir svarīgi jau 
šodien apzināt potenciāli darba spējīgo 
iedzīvotāju veselības stāvokli un  veikt 
aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot 
potenciāli darba spējīgo iedzīvotāju 
veselības stāvokli un sniegt iemaņas 
veselīga dzīvesveida uzturēšanai. Līdz 
ar to tiktu mazināts risks, kad par darba 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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spējīgajiem iedzīvotājiem kļūst 
personas ar sliktu veselības stāvokli, 
hroniskām un ielaistām slimībām. 

311. 283., 290., 297.rindkopa 

Mērķa grupa: Darba spējīgie iedzīvotāji un 
potenciāli darba spējīgie iedzīvotāji (t.sk., 
jaunieši, sākot no 12 gadu vecuma). 

Mērķa grupa: Darba spējīgie iedzīvotāji un 
potenciāli darba spējīgie iedzīvotāji (t.sk. 
jaunieši, sākot no 12 gadu vecuma). 

Mērķa grupa: Veselības aprūpes un veselības 
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 
personāls. 

FM 

Aicinām saskaņot DP un DPP norādītās mērķa 
grupas. 

Ņemts vērā. 

Veselības ministrija, precizējot darbības 
programmas sadaļu aprakstu, 
nodrošināja mēķu grupu precizēšanu 
atbilstoši darbības programmas 
papildinājumā norādītājam. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

312. 284.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Veselības ministrijas 
padotības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās 
Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu 
turētāja, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, 
aģentūras un kapitālsabiedrības. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.1.aktivitātes „Veselības veicināšana” 
finansējuma saņēmēju loku izteikt šāda 
redakcijā: 

„Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir 
atbildīga par sabiedrības veselības veicināšanu, 
piesaistot pasākuma ieviešanai sadarbības 
partnerus.” 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

313. 285.rindkopa 

Projekta finansējuma apjoms: No 25 000 LVL 
līdz 600 000 LVL. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.1.aktivitātes „Veselības veicināšana” 
projekta finansējuma apjomu noteikt 
15 000 000 EUR apjomā. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

314. 285., 292., 299., 306.rindkopa 

Projekta finansējuma apjoms: No 25 000 LVL 
līdz 600 000 LVL. 

Projekta finansējuma apjoms: No 10 000 LVL 
līdz 200 000 LVL. 

Projekta finansējuma apjoms: No 20 000 LVL 
līdz 1 000 000 LVL. 

FM 

Aicinām projekta finansējuma apjomu norādīt 
arī EUR. 

Ņemts vērā. 

Veselības ministrija sava atzinumā ir 
sniegusi priekšlikumus precizēt projektu 
finansējuma apjomus un precizētos 
apjomus norādīt EUR. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Projekta finansējuma apjoms: No 10 000 LVL 
līdz 50 000 LVL. 

315. 286.rindkopa 

2.2.2.aktivitāte. Pētījumi veselības aprūpes 
jomā. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.2.aktivitātes nosaukumu precizēt, aizstājot 
to ar šādu: Pētījumi un izvērt ējumi veselības 
nozarē. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Līdztekus vēršam uzmanību uz to, ka 
iepriekš EK ir aicinājusi nodrošināt 
maksimālu šīs aktivitātes sasaisti ar 
darba tirgu un nodarbinātību, tādēļ 
aicinām skaidrot, vai ir plānots atbalsts 
tādiem pētījumiem veselības nozarē, kas 
ir saistīti ar darba tirgu. 

 

Veselības ministrija: paskaidrojums. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka 
2.2.2.aktivitātes ietvaros plānoti 
pētījumi un izvērtējumi veselības 
nozarē, kas vērsti uz darba spēka un 
potenciālā darba spēka veselības 
stāvokļa apzināšanu un uzlabošanu.  

Papildus paskaidrojam, ka darba tirgu 
izpēte un izvērtēšana nav 2.2.pasākuma 
un konkrēti 2.2.2.aktivitātes objekts. 

Specifiskie pētījumi par darba tirgu ir 
plānoti 2.1.pasākuma „Nodarbinātības 
veicināšana” 2.1.7.aktivitātē „Darba 
tirgus pieprasījuma īstermiņa un 
ilgtermiņa prognozēšanas un 
uzraudzības sistēmas attīstība” un 
2.1.8.aktivitātē „Atbalsts labāko 
inovatīvo risinājumu meklējumiem un  
labas prakses piemēru integrēšanai 
darba tirgus politikās un ieviešanas 
instrumentārijos”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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Veselības ministrija:  precizējums. 

Lūdzam nosaukumu izteikt šādā 
redakcijā: „Pētījumi un izvērt ējumi 
sabiedrības veselības nozarē” 

316. 287.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Veicot pētījumus veselības 
aprūpes jomā, analizējot pašreizējo situāciju un 
sagatavojot prognozes turpmākajiem gadiem, 
tādējādi nodrošinot kvalitatīvu informāciju 
sabiedrības veselības jomas attīstības 
plānošanai, paaugstināt investīciju efektivitāti 
veselības aprūpes infrastruktūrā, cilvēkresursos 
un veselības veicināšanas pasākumos. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.2.aktivitātes „Pētījumi un izvērtējumi 
veselības nozarē” mērķī vārdus „Veicot 
pētījumus veselības aprūpes jomā” aizstāt ar 
vārdiem „Veicot pētījumus un izvērtējumus 
veselības nozarē”.  

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Veselības ministrija:  precizējums. 

Lūdzam minētos vārdus aizstāt ar 
vārdiem šādā redakcijā: „Veicot 
pētījumus un izvērtējumus sabiedrības 
veselības nozarē”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

317. 287.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Veicot pētījumus veselības 
aprūpes jomā, analizējot pašreizējo situāciju un 
sagatavojot prognozes turpmākajiem gadiem, 
tādējādi nodrošinot kvalitatīvu informāciju 
sabiedrības veselības jomas attīstības 
plānošanai, paaugstināt investīciju efektivitāti 
veselības aprūpes infrastruktūrā, cilvēkresursos 
un veselības veicināšanas pasākumos. 

FM 

Norādām, ka DPP aktivitātes mērķim jābūt 
identiskam kā DP norādītajam. Attiecīgi 
aicinām saskaņot rindkopas redakcijas. 

Ņemts vērā. 

Veselības ministrija, precizējot darbības 
programmas sadaļu aprakstu, 
nodrošināja 2.2.2.aktivitātes mēķa 
precizēšanu atbilstoši darbības 
programmas papildinājumā 
norādītājam. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

318. 288.rindkopa 

Atbalsta veids: Finansējums paredzēts 
pētījumu veikšanai sabiedrības veselības jomā, 
veicot pašreizējās situācijas analīzi un 
prognozes sagatavošanu turpmākajiem gadiem. 
Pētījumu jomas, kuras var tikt atbalstītas 
aktivitātes ietvaros ir veselības veicināšana, 
veselības pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība, veselības aprūpes nozares 
infrastruktūras attīstība, cilvēkresursu attīstība 
veselības nozarē. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.2.aktivitātes „Pētījumi un izvērtējumi 
veselības nozarē” atbalsta veidā vārdus 
„pētījumu veikšanai sabiedrības veselības 
jomā” aizstāt ar vārdiem „pētījumu un 
izvērtējumu veikšanai veselības nozarē”. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Līdztekus aicinām skatīt komentāru par 
pētījumu sasaisti ar darba tirgu. 

Veselības ministrija: paskaidrojums. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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2.2.2.aktivitātes ietvaros plānoti 
pētījumi un izvērtējumi veselības 
nozarē, kas vērsti uz darba spēka un 
potenciālā darba spēka veselības 
stāvokļa apzināšanu un uzlabošanu.  

Papildus paskaidrojam, ka darba tirgu 
izpēte un izvērtēšana nav 2.2.pasākuma 
un konkrēti 2.2.2.aktivitātes objekts. 

Specifiskie pētījumi par darba tirgu ir 
plānoti 2.1.pasākuma „Nodarbinātības 
veicināšana” 2.1.7.aktivitātē „Darba 
tirgus pieprasījuma īstermiņa un 
ilgtermiņa prognozēšanas un 
uzraudzības sistēmas attīstība” un 
2.1.8.aktivitātē „Atbalsts labāko 
inovatīvo risinājumu meklējumiem un  
labas prakses piemēru integrēšanai 
darba tirgus politikās un ieviešanas 
instrumentārijos”. 

 

Veselības ministrija:  precizējums. 

Lūdzam minētos vārdus aizstāt ar 
vārdiem šādā redakcijā: „pētījumu un 
izvērtējumu veikšanai sabiedrības 
veselības nozarē”. 

319. 289.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas: konkursu 
organizēšana pakalpojumu sniedzēju izvēlei; 
projekta finanšu audita veikšana; projekta 
īstenošanas pārraudzība u.c.; projekta 
īstenošanas izmaksas: pētījumu darba 
uzdevumu izstrādāšanas izmaksas, pētījumu 
veikšanas izmaksas u.c. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.2.aktivitātes „Pētījumi un izvērtējumi 
veselības nozarē” attiecināmo izmaksu sarakstu 
papildināt ar šādām izmaksām: projekta 
ieviešanas nodrošināšanas izmaksas, projekta 
īstenošanas kontroles izmaksas, konsultantu 
darba samaksas izmaksas. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

320. 291.rindkopa 

Finansējuma saņēmējs: Veselības ministrijas 
padotības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās 
Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu 
turētāja, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.2.aktivitātes „Pētījumi un izvērtējumi 
veselības nozarē” finansējuma saņēmēju loku 
izteikt šāda redakcijā: „Veselības ministrijas 
padotības iestāde, kas apzina, izvērtē un analizē 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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aģentūras un kapitālsabiedrības. iedzīvotāju veselības stāvokli, infekcijas un citu 
slimību izplatību, iedzīvotāju veselības riska 
faktorus, apzina sabiedrības veselības 
problēmas, piesaistot pasākuma ieviešanai 
sadarbības partnerus.” 

precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

321. 291.rindkopa 

Finansējuma saņēmējs: Veselības ministrijas 
padotības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās 
Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu 
turētāja, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, 
aģentūras un kapitālsabiedrības. 

Valsts kanceleja 

Lūdzam skaidrot 2.2.2.aktivitātē norādīto 
finansējuma saņēmēju loku, ņemot vērā gan 
pētījuma jomas, gan aktivitātes ieviešanas 
veidu. 

Daļēji ņemts vērā. 

Veselības ministrija sava atzinumā ir 
ierosinājusi precizēt aktivitātes 
finansējuma saņēmēju loku. 

Paskaidrojam, ka 2.2.2.aktivitātes 
ietvaros plānots veikt plānošanas 
dokumentos noteiktos pētījumus un 
izvērtējumus veselības nozarē, ko 
paredzēts uzticēt Veselības ministrijas 
padotības iestādei, kas apzina, izvērtē 
un analizē iedzīvotāju veselības 
stāvokli, infekcijas un citu slimību 
izplatību, iedzīvotāju veselības riska 
faktorus, apzina sabiedrības veselības 
problēmas, piesaistot pasākuma 
ieviešanai sadarbības partnerus. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

322. 292.rindkopa 

Projekta finansējuma apjoms: No 10 000 LVL 
līdz 200 000 LVL. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.2.aktivitātes „Pētījumi un izvērtējumi 
veselības nozarē” projekta finansējuma apjomu 
noteikt 7 000 000 EUR apjomā. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

323. 293.rindkopa 

2.2.3.aktivitāte. Veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla kompetences, prasmju 
un iemaņu līmeņa paaugstināšana. 

FM 

Aicinām DPP norādīto aktivitātes nosaukumu 
saskaņot ar DP norādīto, attiecīgi precizējot DP. 

Ņemts vērā. 

Veselības ministrija, precizējot darbības 
programmas sadaļu aprakstu, 
nodrošināja 2.2.3.aktivitātes nosaukuma 
precizēšanu atbilstoši darbības 
programmas papildinājumā 
norādītājam. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

324. 294.rindkopa 

Aktivit ātes mērķis: Nodrošināt veselības 
aprūpes un veselības veicināšanas procesā 

FM 

Aicinām saskaņot DP un DPP norādīto 

Ņemts vērā. 

Veselības ministrija, precizējot darbības 
programmas sadaļu aprakstu, 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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iesaistīto institūciju personāla apmācību un 
piesaistīšanu darba tirgum, lai panāktu 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, slimību diagnostiku, medicīnisko 
rehabilitāciju, profilaktisko darbību, un 
veicinātu sadarbību starp veselības aprūpes 
iestādēm un darba devējiem. 

aktivitātes mērķi. nodrošināja 2.2.3.aktivitātes mērķa 
precizēšanu atbilstoši darbības 
programmas papildinājumā 
norādītājam. 

325. 296.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas: konkursu 
organizēšana pakalpojumu sniedzēju izvēlei; 
projekta finanšu audita veikšana; projekta 
īstenošanas pārraudzība u.c.; projekta 
īstenošanas izmaksas: apmācību procesa 
organizēšana, apmācību procesa īstenošana (tai 
skaitā pieredzes apmaiņas apmācības), 
izglītības un apmācības programmu un 
nolikumu izstrāde un pilnveidošana, metodiku 
un vadlīniju izstrāde, cilvēkresursu plānošanas 
pasākumi, pozitīva profesijas prestiža 
veidošanas pasākumi, profesiju standartu 
izstrāde u.c.; materiāli tehnisko līdzekļu un 
aprīkojuma izmaksas (līdz 10% no projekta 
kopsummas). 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla kompetences, prasmju un 
iemaņu līmeņa paaugstināšana” attiecināmo 
izmaksu sarakstu papildināt ar šādām 
izmaksām: projekta ieviešanas nodrošināšanas 
izmaksas, projekta īstenošanas kontroles 
izmaksas, apmācības uz jaunajām un esošajām 
tehnoloģijām. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

326. 298.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Veselības ministrijas 
padotības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās 
Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu 
turētāja, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, 
aģentūras un kapitālsabiedrības. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla kompetences, prasmju un 
iemaņu līmeņa paaugstināšana” finansējuma 
saņēmēju loku izteikt šāda redakcijā: Veselības 
ministrijas padotības iestāde, kas ir atbildīga par 
to ārstniecības personu tālākizglītību – 
specializāciju un profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošanu –, kuras ieguvušas augstāko vai 
vidējo profesionālo medicīnisko izglītību, 
piesaistot pasākuma ieviešanai sadarbības 
partnerus.” 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

327. 299.rindkopa 

Projekta finansējuma apjoms: No 20 000 LVL 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 

Daļēji ņemts vērā 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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līdz 1 000 000 LVL. 2.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla kompetences, prasmju un 
iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta 
finansējuma apjomu noteikt 23 058 824 EUR 
apjomā. 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

328. 302.rindkopa 

Atbalsta veids: Finansiālais atbalsts paredzēts 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupu informēšanas, izglītošanas 
un cita veida pasākumiem, kas vērsti uz 
infekciju slimību (t.sk. HIV, tuberkuloze, 
vīrushepatīts C) izplatības ierobežošanu, kā arī 
darba devēju apmācībām par cilvēku ar garīgās 
veselības traucējumiem, infekcijas slimībām 
iesaistīšanu darbā. 

Valsts kanceleja 

Tā kā 2.2.1.aktivitātes ietvaros ir paredzēti 
informēšanas un publicitātes pasākumi saistībā 
ar garīgās veselības veicināšanas programmu, 
kas aptver mācības un skaidrojošo darbu, un arī 
2.2.4.aktivitātes atbalsta veidā ir norādīta darba 
devēju informēšana par cilvēkiem ar garīgās 
veselības traucējumiem, lūdzam sinerģijas 
sadaļā vai nu skaidrot šo aktivitāšu savstarpējo 
saistību un pamatot, kā tiks novērsta 
dublēšanās, vai attiecīgi precizēt kādas 
norādītās aktivitātes aprakstu. 

Ņemts vērā. 

VeM: Lūdzam precizēt 2.2.4.aktivitātes 
atbalsta veidu, svītrojot vārdus „garīgās 
veselības traucējumiem,”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

329. 303.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas: konkursu 
organizēšana pakalpojumu sniedzēju izvēlei; 
projekta finanšu audita veikšana; projekta 
īstenošanas pārraudzība u.c.; projekta 
īstenošanas izmaksas: sabiedrības 
informēšanas kampaņas sagatavošana un 
ieviešana, semināru organizēšana, 
sagatavošanas kursu, speciālo nometņu 
organizēšana, mācībspēļu izgatavošana, 
speciālistu apmācība u.c.; materiāli tehnisko 
līdzekļu un aprīkojuma izmaksas (līdz 10% no 
projekta kopsummas). 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.4.aktivitātes „Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām” 
attiecināmo izmaksu sarakstu papildināt ar 
šādām izmaksām: projekta ieviešanas un 
uzturēšanas izmaksas, ekspertu izmaksas, 
pakalpojumu izmaksas, apmācību 
organizēšanas un apmācību veikšanas izmaksas. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

330. 303.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Projekta 
administrēšanas izmaksas: konkursu 
organizēšana pakalpojumu sniedzēju izvēlei; 
projekta finanšu audita veikšana; projekta 
īstenošanas pārraudzība u.c.; projekta 
īstenošanas izmaksas: sabiedrības 
informēšanas kampaņas sagatavošana un 

TM 

Nepieciešams precizēt Papildinājuma projekta 
303.punktā noteiktās attiecināmās izmaksas 
2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības 
veicināšana” 2.2.4.aktivitātei „Veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamība sociālās 
atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju 
grupām”. Tieslietu ministrija aicina par 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus pēc tam, kad būs panākta 
vienošanās par to galīgo redakciju, 
iesniegt attiecīgos precizējumus arī 
norādītās rindkopas tekstā. 

Līdztekus attiecībā uz kapitālo 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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ieviešana, semināru organizēšana, 
sagatavošanas kursu, speciālo nometņu 
organizēšana, mācībspēļu izgatavošana, 
speciālistu apmācība u.c.; materiāli tehnisko 
līdzekļu un aprīkojuma izmaksas (līdz 10% no 
projekta kopsummas). 

attiecināmām izmaksām noteikt arī pētījumu 
veikšanas izdevumus, profilakses un 
diagnostikas pasākumu izmaksas un to 
veikšanai nepieciešamā inventāra iegādi, lai 
mazinātu AIDS, vīrushepatīta C un 
tuberkulozes izplatību. 

izdevumu maksimālā apjoma 
noteikšanu vēršam uzmanību uz to, ka 
prioritātes līmenī DP nav paredzēta 
iespēja ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus, līdz ar to neredzam iespēju 
paredzēt to aktivitātes līmenī. Vēršam 
uzmanību uz to, ka vairākos gadījumos 
par prioritātes dažādu 
pasākumu/aktivitāšu ieviešanu ir 
atbildīgas dažādas ministrijas, līdz ar to 
uzskatām, ka līdztekus kapitālo 
izdevumu attiecināšanai būtu jāievieš 
sarežģīts šādu izdevumu izlietojuma 
uzskaites mehānisms, kas nozīmētu 
ieviešanas sistēmas sarežģīšanu. Turklāt 
pieredze liecina, ka kapitālajiem 
izdevumiem paredzētais finansējums 
tiek izlietots ātrāk un plānotajā apmērā, 
kas nozīmē arī to, ka, atļaujot kapitālos 
izdevumus, līdztekus to izlietojuma 
kontroles mehānismam jāparedz arī to 
atgūšanas/korekcijas mehānisms 
gadījomos, kad ESF specifiskām 
aktivitātēm sākotnēji paredzētais 
finansējums nav izlietots pilnā apmērā. 

Veselības ministrija:  paskaidrojums. 

Paskaidrojam, ka pētījumi un 
izvērtējumi veselības nozarē ir veicami 
2.2.2.aktivitātes ietvaros, savukārt, 
profilakses un diagnostikas pasākumu 
izmaksas un to veikšanai nepieciešamā 
inventāra iegāde nevar finansēt no 
Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, jo 
minētie pakalpojumi saskaņā ar 
Ministru kabineta š.g. 20.marta 
noteikumu Nr.199 „Noteikumi par 
apcietināto un notiesāto personu 
veselības aprūpi izmeklēšanas cietumos 
un brīvības atņemšanas iestādēs” 
5.punktu ir valsts apmaksājamie 
pakalpojumi.  

Lūdzam prioritātes līmenī DP paredzēt 
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iespēju ESF ietvaros veikt kapitālos 
izdevumus. 

Veršām uzmanību, ka Veselības 
ministrija piekrīt Finanšu ministrijas 
ierosinājumam svītrot no darbības 
programmas papildinājuma šādas 
sadaļas: Pasākuma ievads, Pasākuma 
mērķis, Pasākuma Sinerģija, 
Aktivit ātes attiecināmās izmaksas un 
Pasākuma Valsts atbalsts. 

331. 305.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Veselības ministrijas 
padotības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās 
Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu 
turētāja, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, 
aģentūras un kapitālsabiedrības. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.4.aktivitātes „Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām” 
finansējuma saņēmēju loku izteikt šāda 
redakcijā:  

„Veselības ministrijas padotības iestāde, kas 
apzina, izvērtē un analizē iedzīvotāju veselības 
stāvokli, infekcijas un citu slimību izplatību, 
iedzīvotāju veselības riska faktorus, apzina 
sabiedrības veselības problēmas, piesaistot 
pasākuma ieviešanai sadarbības partnerus.” 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

332. 305.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Veselības ministrijas 
padotības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās 
Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu 
turētāja, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, 
aģentūras un kapitālsabiedrības. 

Valsts kanceleja 

Lūdzam skaidrot 2.2.4.aktivitātes aprakstā 
noteikto finansējuma saņēmēju loku, ņemot 
vērā aktivitātes mērķi un atbalsta veidu. 

Daļēji ņemts vērā. 

Veselības ministrija sava atzinumā ir 
ierosinājusi precizēt aktivitātes 
finansējuma saņēmēju loku. 

Paskaidrojam, ka 2.2.4.aktivitātes 
ietvaros plānots veikt specifiskus 
veselības veicināšanas pasākumus 
noteikto infekciju slimību izplātības 
ierobežošanai, ko paredzēts uzticēt 
Veselības ministrijas padotības iestāde, 
kas apzina, izvērtē un analizē 
iedzīvotāju veselības stāvokli, infekcijas 
un citu slimību izplatību, iedzīvotāju 
veselības riska faktorus, apzina 
sabiedrības veselības problēmas, 
piesaistot pasākuma ieviešanai 
sadarbības partnerus. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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333. 306.rindkopa 

Projekta finansējuma apjoms: No 10 000 LVL 
līdz 50 000 LVL. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.4.aktivitātes „Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām” 
projekta finansējuma apjomu noteikt 2 000 000 
EUR apjomā. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

334. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Ieviešanas tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

VM 

Lūdzam 2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” 2.2.4.aktivitātes „Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām” 
uzsākšanas gadu precizēt no 2010.gada uz 
2008.gadu. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

335. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Ieviešanas tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

FM 

Ņemot vērā struktūrfondu ieviešanas sistēmu un 
lai nodrošinātu struktūrfondu administrēšanas 
efektivitāti, aicinām samazināt sadarbības 
iestāžu skaitu. 

Ņemts vērā. 

Pamatojoties uz Veselības ministrijas, 
Finanšu ministrijas, Centrālās finanšu 
un līgumu aģentūras un Īpašu 
uzdevumu ministra ES fondu līdzekļu 
apguves lietās pārstāvju š.g. 21.marta 
sanāksmē nolemto un atsaucoties uz 
Veselības ministrijas š.g. 26.matra 
vēstuli Nr. S-01-10/1534, 2.2.pasākuma 
visam aktivitātēm kā atbild īgā iestāde 
nozimēta Veselības ministrija  ar 
šādām funkcijām:  plānošanas 
dokumentu izstrādāšana nozares 
kompetences ietvaros, aktivitāšu 
ieviešanas nosacījumu izstrādāšana, 
projektu atlase un apstiprināšana,  
finanšu plānošana, uzraudzība 
pasākumu un aktivitāšu līmenī, 
informācijas un publicitātes pasākumi 
pasākumu un aktivitāšu līmenī, 
savukārt, kā sadarbības iestāde 
nozimēta Veselības statistikas un 
medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra 
ar šādām funkcijām: projektu ieviešanas 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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kontrole, līgumu par ES fondu projektu 
ieviešanu slēgšana, izpildes uzraudzība, 
kontrole un pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās, maksājumu 
pieprasījumu pārbaude un 
apstiprināšana, izdevumu deklarāciju 
sagatavošana, informācijas un 
publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī. 

Papildus vēršām Jūsu uzmanību, ka 
starpministriju saskaņošanas sanāksmē 
saskaņotajos Ministru kabineta 
noteikumos „Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
vadības noteikumi 2007. – 2013. 
gadam” (VSS-366) Veselības statistikas 
un medicīnas tehnoloģiju valsts 
aģentūra ir nozimēta par sadarbības 
iestādi. 

336. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Ieviešanas tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

FM 

Aicinām precīzāk norādīt plānoto projektu 
iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datumu. 

Ņemts vērā. 

VeM: Lūdzam plānoto projektu 
iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas 
datumus precizēt šādi: 

2.2.1.aktivitāte - 2008.gada I.cet.; 

2.2.2.aktivitāte - 2008.gada II.cet.; 

2.2.3.aktivitāte - 2008.gada I.cet.; 

2.2.4.aktivitāte - 2008.gada III.cet. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

337. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Ieviešanas tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

 

TM 

Nepieciešams precizēt Papildinājuma projekta 
316.punktu, nosakot, ka 2.2.4.aktivitāte 
„Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām” tiks uzsākta 2008.gadā. 
Tieslietu ministrija Papildinājuma projektā 
nesaskata pamatojumu tam, lai aktivitātes 
uzsākšana tiktu atlikta līdz 2010.gadam. 

Ņemts vērā. 
Veselības ministrija sava atzinumā ir 
sniegusi priekšlikumus precizēt 
2.2.4.aktivitātes uzsākšanas gadu uz 
2008.gadu. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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338. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Ieviešanas tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

Valsts kanceleja 

Aicinām izvērtēt 2.2.pasākuma ieviešanā 
paredzēto funkciju sadalījuma loģiku, nošķirot 
projekta progresa uzraudzību un maksājumu 
pieprasījumu pārbaudi starp divām sadarbības 
iestādēm. 

Ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka ir panākta 
vienošanās ar VM, ka sadarbības 
iestādes funkcijas pildīs viena iestāde. 

Veselības mnistrija:  paskaidrojums. 

Pamatojoties uz Veselības ministrijas, 
Finanšu ministrijas, Centrālās finanšu 
un līgumu aģentūras un Īpašu 
uzdevumu ministra ES fondu līdzekļu 
apguves lietās pārstāvju š.g. 21.marta 
sanāksmē nolemto un atsaucoties uz 
Veselības ministrijas š.g. 26.matra 
vēstuli Nr. S-01-10/1534, 2.2.pasākuma 
visam aktivitātēm kā atbild īgā iestāde 
nozimēta Veselības ministrija  ar 
šādām funkcijām:  plānošanas 
dokumentu izstrādāšana nozares 
kompetences ietvaros, aktivitāšu 
ieviešanas nosacījumu izstrādāšana, 
projektu atlase un apstiprināšana,  
finanšu plānošana, uzraudzība 
pasākumu un aktivitāšu līmenī, 
informācijas un publicitātes pasākumi 
pasākumu un aktivitāšu līmenī, 
savukārt, kā sadarbības iestāde 
nozimēta Veselības statistikas un 
medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra 
ar šādām funkcijām: projektu ieviešanas 
kontrole, līgumu par ES fondu projektu 
ieviešanu slēgšana, izpildes uzraudzība, 
kontrole un pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās, maksājumu 
pieprasījumu pārbaude un 
apstiprināšana, izdevumu deklarāciju 
sagatavošana, informācijas un 
publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī. 

Papildus vēršām Jūsu uzmanību, ka 
starpministriju saskaņošanas sanāksmē 
saskaņotajos Ministru kabineta 
noteikumos „Eiropas Savienības 
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struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
vadības noteikumi 2007. – 2013. 
gadam” (VSS-366) Veselības statistikas 
un medicīnas tehnoloģiju valsts 
aģentūra ir nozimēta par sadarbības 
iestādi. 

339. 316.rindkopa 

2.2.2.aktivitātei ieviešanas veids ir noteikts, 
ņemot vērā, ka ar aktivitāti ir jāīsteno darbības 
programmā minētajos politikas plānošanas 
dokumentos noteiktos nozares pētījumus. 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
2.2.2.aktivitātes ieviešanas veida pamatojumu 
teikuma beigās papildināt ar vārdiem „un 
izvērtējumus”. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

340. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Finanšu plāns. (Skatīt DPP 
projektu). 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
finanšu plānu aizstāt ar precizēto redakciju. 
(Skatīt zemāk). 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” pasākuma finanšu plāna precizētā redakcija 

Gads/Investīciju joma Kopā, 
 EUR 

Publiskais 
finansējums,  

EUR 

ERAF,  
EUR 

Nacionālais 
publiskais 

finansējums,  
EUR 

Privātais 
finansējums,  

EUR 

  1=2+5 2=3+4 3 4 5 

2.2. Sabiedrības veselības 
pasākumi 47 058 824 47 058 824 40 000 000 7 058 824 0 

2007 5 487 059 5 487 059 4 664 000 823 059 0 

2008 5 882 353 5 882 353 5 000 000 882 353 0 

2009 6 296 471 6 296 471 5 352 000 944 471 0 

2010 6 715 294 6 715 294 5 708 000 1 007 294 0 
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2011 7 134 118 7 134 118 6 064 000 1 070 118 0 

2012 7 557 647 7 557 647 6 424 000 1 133 647 0 

2013 7 985 882 7 985 882 6 788 000 1 197 882 0 

2.2.1. Veselības veicināšana 15 000 000 15 000 000 12 750 000 2 250 000 0 

2007 2 162 597 2 162 597 1 838 207 324 389 0 

2008 1 816 477 1 816 477 1 544 005 272 471 0 

2009 1 944 357 1 944 357 1 652 703 291 653 0 

2010 2 073 690 2 073 690 1 762 636 311 053 0 

2011 2 203 023 2 203 023 1 872 569 330 453 0 

2012 2 333 809 2 333 809 1 983 738 350 071 0 

2013 2 466 049 2 466 049 2 096 141 369 907 0 

2.2.2. Pētījumi un izvērt ējumi 
veselības nozarē 7 000 000 7 000 000 5 950 000 1 050 000 0 

2007 0 0 0 0 0 

2008 990 491 990 491 841 918 148 574 0 

2009 1 060 222 1 060 222 901 189 159 033 0 

2010 1 130 745 1 130 745 961 133 169 612 0 

2011 1 201 268 1 201 268 1 021 078 180 190 0 

2012 1 272 583 1 272 583 1 081 696 190 887 0 

2013 1 344 691 1 344 691 1 142 987 201 704 0 

2.2.3. Veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā 
iesaistīto institūciju personāla 
kompetences, prasmju un iemaņu 
līmeņa paaugstināšana 

23 058 824 23 058 824 19 600 000 3 458 824 0 

2007 3 324 462 3 324 462 2 825 793 498 669 0 

2008 2 792 388 2 792 388 2 373 529 418 858 0 

2009 2 988 972 2 988 972 2 540 626 448 346 0 
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2010 3 187 790 3 187 790 2 709 621 478 168 0 

2011 3 386 608 3 386 608 2 878 617 507 991 0 

2012 3 587 660 3 587 660 3 049 511 538 149 0 

2013 3 790 945 3 790 945 3 222 304 568 642 0 

2.2.4. Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība sociālās 
atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām 

2 000 000 2 000 000 1 700 000 300 000 0 

2007 0 0 0 0 0 

2008 282 998 282 998 240 548 42 450 0 

2009 302 921 302 921 257 482 45 438 0 

2010 323 070 323 070 274 609 48 460 0 

2011 343 219 343 219 291 736 51 483 0 

2012 363 595 363 595 309 056 54 539 0 

2013 384 197 384 197 326 568 57 630 0 
 

341. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Finansējuma kategorizācijas tabula. 
(Skatīt DPP projektu). 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
finansējuma kategorizācijas tabulu aizstāt ar 
precizēto redakciju. (Skatīt zemāk). 

Ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” finansējuma kategorizācijas tabulas precizētā redakcija  

Nr. Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no pasākuma finansējuma 

2.2.1. 67 – Pasākumi aktīvas novecošanas un darba mūža pagarināšanas veicināšanai 31,87 % 

2.2.2. 81 – Politikas un programmas izstrādes, uzraudzības un izvērtēšanas nacionālā, 
reģionālā un lokālā līmenī uzlabošanas mehānisms, politikas un programmu 
pasniegšanas kapacitātes celšana 

14,87 % 

2.2.3. 62 – Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; apmācība un 
pakalpojumi darba ņēmējiem, lai palielinātu viņu spēju pielāgoties pārmaiņām; 

49,00 % 
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uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana 

2.2.4.  71 – Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal 
iekļauties darba tirgū; diskriminācijas apkarošana piekļuvē darba tirgum un 
karjeras virzībā, kā arī dažādības akceptēšanas sekmēšana darbavietā 

4,25 % 

 

342. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Uzraudzības rādītāju tabula. (Skatīt 
DPP projektu). 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
uzraudzības rādītāju tabulu aizstāt ar precizēto 
redakciju. (Skatīt zemāk). 

Nav ņemts vērā. 

Vēršam uzmanību uz to, ka iesniegtie 
rādītāji atšķiras no tiem rādītājiem, 
kurus VM ir iesniegusi vadošajā iestādē 
pēc rādītāju darba grupas sanāksmes. 
Lūdzam informēt vadošo iestādi, vai par 
galīgo rādītāju versiju var uzskatīt 
hronoloģiski jaunāko no iesniegtajiem 
dokumentiem, proti – pēc rādītāju darba 
grupas š.g. 30.martā iesniegtos 
rādītājus, nevis tos rādītājus, kas 
iesniegti DPP komentēšanas laikā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” uzraudzības rādītāju precizētā redakcija 

Rādītājs Kvant. 
2004.gadā 

Kvant. 
2009.gadā 

Kvant. 
2013.gadā 

Saiknes ar investīciju virzienu 
pamatojums Apr ēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītājs 

Jauno veselības veicināšanas 
pasākumu skaits 

0 25 68 2.2.1. un 2.2.4.aktivitātes ietvaros 
paredzēts uzlabot iedzīvotāju veselības 
stāvokļa pašnovērtējumu, ka arī informēt 
sabiedrību par infekcijas slimībām. Ieviešot 
informēšanas pasākumus, tiks nodrošināta 
mērķa sasniegšana. 

Pieņemts, ka 2004.gadā informēšanas pasākumu 
skaits ir 0. Viena veselības veicināšanas 
pasākuma plānotās vidējās izmaksas ir 250 000 
EUR, līdz ar to uz pieejamo finansējumu 
iespējams realizēt ap 68 pasākumiem. 

Jauno pētījumu un izvērtējumu 
skaits 

0 20 50 2.2.2.aktivitātes ietvaros paredzēts veikt 
pētījumus, lai paaugstinātu investīciju 
ieguldījuma efektivitāti veselības aprūpes 
infrastruktūrā, cilvēkresursos un veselības 
veicināšanas pasākumos. Veicot pētījumus, 
tiks nodrošināta mērķa sasniegšana. 

Pieņemts, ka 2004.gadā pētījumu skaits ir 0. 
Viena pētījuma plānotās vidējās izmaksas ir 
100 000 EUR, līdz ar to uz pieejamo 
finansējumu iespējams realizēt ap 50 
pētījumiem. 

Jauno apmācību skaits 0 40 100 2.2.3.aktivitātes ietvaros paredzēts 
paaugstināt veselības aprūpes cilvēkresursu 
iemaņas, kā arī nodrošināt pārapmācību. 
Īstenojot apmācības, tiks nodrošināta 
mērķa sasniegšana. 

Pieņemts, ka 2004.gadā apmācību skaits ir 0. 
Vienas apmācības vidējas izmaksas ir 225 000 
EUR, līdz ar to uz pieejamo finansējumu 
iespējams realizēt ap  100 apmācībām. 
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Atbalstīto ar infekciju slimībām 
inficēto skaits 

0 150 350 2.2.4.aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt 
ar infekciju slimībām inficētos 
iedzīvotājus. Ar rādītāju „atbalstīto ar 
infekciju slimībām inficēto skaits” tiks 
atspoguļota aktivitātes mērķa sasniegšana. 

Pieņemts, ka 2004.gadā atbalstīto iedzīvotāju 
skaits ir 0. Rādītājs tiks sasniegts, īstenojot 
2.2.4.aktivitātes darbības. 

Rezultāta rādītājs 

Iedzīvotāju kopējā mirstība 
darbaspējas vecumā uz 100 000 
iedzīvotājiem 

513.2 502.9 487.5 2.2.1.aktivitātes ietvaros tiks veikti 
veselības veicināšanas informācijas un 
publicitātes pasākumi, kā arī pārējās 
pasākuma aktivitātes, kas tieši vai netieši 
ietekmē rezultātu 

Veselību veicinošo pasākumu rezultātā, izglītojot 
iedzīvotājus veselīga dzīves veida  izpratnē,  
plānota vienmērīga darbspējīgo iedzīvotāju 
mirstības samazināšanās 

Sabiedrības veselības jomās veikto 
pētījumu īpatsvars no plānotajiem 
pētījumiem [%] 

0 35 100 2.2.2.aktivitātes ietvaros paredzēts veikt 
pētījumus un izvērtējumus veselības nozarē 

Sasniedzamā rādītāja vērtība tiek aprēķināta, 
pieņemot, ka 2004.gadā netika veikti plānotie 
pētījumi un izvērtējumi un ka līdz 2013.gadam, 
veicot jaunus pētījumus un izvērtējumus, tiks 
veikti visi plānotie pētījumi un izvērtējumi. 

Atbilstoši apmācītā personāla 
īpatsvars no veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā 
iesaistīto institūciju personāla [%] 

65 80 95 2.2.3.aktivitātes ietvaros paredzēts 
paaugstināt kompetences, prasmju un 
iemaņu līmeņu veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personālam 

Sasniedzamā rādītāja vērtība tiek aprēķināta, 
ņemot vērā, ka 2004.gadā veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā iesaistītajās 
institūcijās tikai 65% no personāla bija ar 
atbilstošu izglītību, savukārt, paaugstinot 
kompetences, prasmju un iemaņu līmeņu, tas 
rādītājs 2013.gadā sasniegs vērtību 95% 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas 
demonstrē pareizas zināšanas, 
attieksmes un prasmes attiecībā uz 
infekciju slimībām (t.sk. 
HIV/AIDS, tuberkuloze un 
vīrushepatīts C) 

33 42 55 2.2.4.aktivitātes ietvaros paredz veikt 
pasākumus, kas ir versti uz infekcīju 
slimību izplātības ierobežošanu un pareizās 
atteiksmes veidošanu attiecībā uz infekciju 
slimībām 

Paredzēts, ka ieviešot 2.2.4.aktivitāti tiks 
palielināts to iedzīvotāju īpatscars, kas 
demonstrē pareizas zināšanas, attieksmes un 
prasmes attiecībā uz infekciju slimībām (t.sk. 
HIV/AIDS, tuberkuloze un vīrushepatīts C) 

 

343. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Uzraudzības rādītāju tabula. (Skatīt 
DPP projektu). 

FM 

Aicinām precizēt norādīto rādītāju „jauno 
informēšanas pasākumu skaits” un attiecīgo 
sadalījumu pa plānošanas reģioniem, ņemot 
vērā tabulā Uzraudzības rādītāji norādīto 
informāciju. 

Ņemts vērā. 

VeM: Visu 2.2.pasākuma iznākuma 
rādītāju vērtības vinādās proporcijās 
sadalas pa reģioniem.  

Veselības ministrija, iesniedzot 
precizēto pasākuma aprakstu, precizēs 
to saskaņā ar šo ierosinājumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

344. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Uzraudzības rādītāju tabula. (Skatīt 

Valsts kanceleja Nav ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
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DPP projektu). Ierosinām izvērtēt 2.2.1.aktivitātei plānotā 
finansējuma nepieciešamību un šīs aktivitātes 
ietvaros plānoto informēšanas pasākumu skaitu. 
Ņemot vērā aktivitātes atbalsta specializāciju, 
uzskatām, ka apmēram 10 dažādu informēšanas 
pasākumu īstenošana gadā varētu būt neefektīva 
no resursu izlietojuma un informācijas 
uztveramības viedokļa. 

VeM: Paskaidrojam, ka aktivitāti 
plānots realizēt pa dažādām 
programmām - Sirds asinsvadu slimību 
profilakses programma, Veselīga uztura 
veicināšanas programma, Fiziskās 
aktivitātes veicināšanas programma, 
Garīgās veselības veicināšanas 
programma, Atkarības vielu lietošanas 
un azartspēļu atkarības mazināšanas 
programma. Informatīvie pasākumi 
attieksies uz konkrēto programmu, līdz 
ar to skars noteiktu mērķauditoriju.  

Vēršam Jūsu uzmanību, ka sabiedrības 
informēšana ir vienīgais mehānisms, kā 
ietekmēt indivīda dzīvesveida izvēli.  

Papildus norādām, ka FINBALT 
aptaujas dati (Veselības veicināšanas 
valsts aģentūras veikts pētījums, 2004) 
liecina, ka sabiedrībai trūkst 
informācijas par sabalansēta uztura 
nozīmi un esošie iedzīvotāju uztura 
paradumi veicina aptaukošanos. 
Latvijas iedzīvotāju fiziskā aktivitāte ir 
nepietiekama. Iedzīvotājiem trūkst 
informācijas par regulāras 
asinsspiediena un holesterīna līmeņa 
kontroles  nozīmīgumu. Pašnāvību 
problēma skar lielu sabiedrības daļu, 
tāpat arī atkarību izraisošo vielu 
lietošana ir plaši izplatīta. Lai 
informatīvie pasākumi sasniegtu mērķi 
un būtu viegli uztverami, tos 
nepieciešams veikt regulāri, uzsverot 
vienu konkrētu problēmu un tās 
risinājuma iespējas. Situācijas 
uzlabošanos var panākt tikai regulāri, 
mērķtiecīgi informējot sabiedrību 
ilgtermiņā. 

 

papildinājuma precizēto versiju. 

345. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Uzraudzības rādītāju tabula. (Skatīt 

Valsts kanceleja  

Lūdzam precizēt 2.2.3.aktivitātes rezultāta 

Nav ņemts vērā. 

VeM: Darbības programmas 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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DPP projektu). rādītāja „jauno apmācību skaits” aprēķina 
metodes skaidrojumu, papildinot to ar 
informāciju par viena apmācību cikla vidējo 
ilgumu un apmācīto cilvēku skaitu. 

papildinājuma pasākumu apraksts 
neparedz tādas informācijas iekļaušanu 
rezultāta aprēķina metodes skaidrojumā. 

Lūdzam Finanšu ministrijas viedokli 
par nepieciešamību precizēt Finanšu 
ministrijas sagatavoto darbības 
programmu papildinājumu pasākumu 
aprakstu izstrādes metodiku, papildinot 
to ar papildu prasībām rezultāta 
aprēķina metodes skaidrojumā 
iekļaujamajai informācijai. 

346. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Uzraudzības rādītāju tabula. (Skatīt 
DPP projektu). 

Valsts kanceleja  

Uzskatām, ka ir jāprecizē pasākuma rezultāta 
rādītāji, precizējot to saikni ar aktivitāšu mērķa 
grupu un aktivitātes mērķi. 

Daļēji ņemts vērā. 

Iznākuma rādītājs „Atbalstīto ar 
infekciju slimībām inficēto skaits” tiks 
aizstāts ar uzraudzības rādītāju 
„Speciālizēto veselības veicināšanas 
pasākumu skaits” ar kvantifikāciju 
2004.gadā – 0, 2009.gadā – 3 un 
2013.gadā – 10; saikne ar investīciju 
virzienu: „2.2.4.aktivitātes ietvaros 
paredzēts atbalstīt ar infekciju slimībām 
inficētos iedzīvotājus. Ieviešot 
speciālizētos veselības veicināšanas 
pasākumus, tiks nodrošināta mērķa 
sasniegšana.”; aprēķina skaidrojums: 
„Pieņemts, ka 2004.gadā speciālizēto 
veselības veicināšanas pasākumu skaits 
ir 0. Viena speciālizētā veselības 
veicināšanas pasākuma plānotās vidējās 
izmaksas ir 200 000 EUR, līdz ar to uz 
pieejamo finansējumu iespējams 
realizēt ap 10 pasākumiem.” un tiks 
perizēta informācija par iznākuma 
rādītāju „Jauno veselības veicināšanas 
pasākumu skaits” , norādot saikni ar 
investīciju virzienu šāda redakcijā: 
„2.2.1.aktivitātes ietvaros paredzēts 
uzlabot iedzīvotāju veselības stāvokļa 
pašnovērtējumu. Ieviešot veselības 
veicināšanas pasākumus, tiks 
nodrošināta mērķa sasniegšana.” un 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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precizējot aprēķina skaidrojumu: 
„Pieņemts, ka 2004.gadā informēšanas 
pasākumu skaits ir 0. Viena veselības 
veicināšanas pasākuma plānotās vidējās 
izmaksas ir 220 500 EUR, līdz ar to uz 
pieejamo finansējumu iespējams 
realizēt ap 68 pasākumiem.” 

347. 2.2.Pasākuma „Sabiedrības veselības 
pasākumi” Uzraudzības rādītāju teritoriālā 
sadalījuma  tabula. (Skatīt DPP projektu). 

VM 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” 
uzraudzības rādītāju teritoriālā sadalījuma 
tabulu aizstāt ar precizēto redakciju. (Skatīt 
zemāk). 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām VM, iesniedzot precizētos 
DPP aprakstus, precizēt tos saskaņā ar 
šo ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Līdztekus aicinām skaidrot teritoriālā 
sadalījuma principus, kā arī ņemt vērā 
iepriekš izteikto komentāru par 
aktuālākajām rādītāju versijām. 

Veselības ministrija:  paskaidrojums. 

Ņemot vērā, ka visus sabiedrības 
veselības pasākumus paredzēts ieviest 
visā Latvijā, nesadalot pa reģioniem, un 
ņemot vērā, ka darbības programmas 
papildinājumā ir nepieciešams norādīt 
rādītāju teritoriālo sadalījumu, visu 
2.2.pasākuma iznākuma rādītāju 
vērtības vinādās proporcijās sadalas pa 
reģioniem.  

Veselības ministrija, iesniedzot 
precizēto pasākuma aprakstu, precizēs 
to saskaņā ar šo ierosinājumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

2.2.pasākuma „Sabiedrības veselības pasākumi” uzraudzības rādītāju teritoriālā sadalījuma precizētā redakcija 

Rādītājs 
Plānošanas 

reģions 
Kvant. 

2004.gadā 
Kvant. 

2009.gadā 
Kvant. 

2013.gadā 

Iznākuma rādītāji 

Jauno informēšanas pasākumu skaits Rīga 0 40 100 
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Vidzeme 0 40 100 

Kurzeme 0 40 100 

Zemgale 0 40 100 

Latgale 0 40 100 

Jauno pētījumu skaits 

Rīga 0 4 10 

Vidzeme 0 4 10 

Kurzeme 0 4 10 

Zemgale 0 4 10 

Latgale 0 4 10 

Jauno apmācību skaits 

Rīga 0 3 8 

Vidzeme 0 3 8 

Kurzeme 0 3 8 

Zemgale 0 3 8 

Latgale 0 3 8 

Atbalstīto ar infekciju slimībām 
inficēto skaits 

Rīga 0 30 70 

Vidzeme 0 30 70 

Kurzeme 0 30 70 

Zemgale 0 30 70 

Latgale 0 30 70 

Rezultāta rādītāji 

Iedzīvotāju kopējā mirstība 
darbaspējas vecumā uz 100 000 
iedzīvotājiem 

Rīga 484.2 474.6 460.0 

Vidzeme 484.6 474.9 460.4 

Kurzeme 500.9 490.9 475.9 

Zemgale 459.2 450.0 436.2 

Latgale 654.6 641.0 621.9 

Sabiedrības veselības jomās veikto 
pētījumu īpatsvars 

Rīga 0 35 100 

Vidzeme 0 35 100 
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Kurzeme 0 35 100 

Zemgale 0 35 100 

Latgale 0 35 100 

Apmācītā personāla īpatsvars 
veselības aprūpes un veselības 
veicināšanas procesā iesaistītajās 
institūcijās 

Rīga 65 80 95 

Vidzeme 65 80 95 

Kurzeme 65 80 95 

Zemgale 65 80 95 

Latgale 65 80 95 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas demonstrē 
pareizas zināšanas, attieksmes un 
prasmes attiecībā uz infekciju 
slimībām (t.sk. HIV/AIDS, 
tuberkuloze un vīrushepatīts C) 

Rīga 33 42 55 

Vidzeme 33 42 55 

Kurzeme 33 42 55 

Zemgale 33 42 55 

Latgale 33 42 55 
 

348. 319.rindkopa 

Viens no sabiedrības ilgtspējīgas attīstības 
priekšnoteikumiem ir nabadzības un sociālās 
atstumtības risku novēršana un visu cilvēku 
pilntiesīga iekļaušanās sabiedrībā. Tādēļ 
atbalsts sniedzams sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju atbalstam, tiešā un netiešā 
veidā veicinot to ekonomisko aktivitāti. 
Saskaņā ar 2005.gada 22.decembra Eiropas 
Komisijas paziņojumu „Strādājot kopā, 
strādājot labāk: jaunais ietvars sociālās 
aizsardzības un iekļaušanas politiku atvērtai 
koordinācijai Eiropas Savienībā” Latvija ir 
izstrādājusi Nacionālo ziņojumu par sociālās 
aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 
2006.–2008.gadam, kurā definēta valsts 
stratēģija, pasākumi un to īstenošanai 
nepieciešamais institucionālais mehānisms. 
Atbalsta virzieni invalīdiem un personām ar 
draudošu invaliditāti politikas ir noteikti 
Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas 

FM 

Aicinām redakcionāli precizēt rindkopas pēdējo 
teikumu, dzēšot pirmo reizi minēto vārdu 
„politikas”. Turklāt aicinām norādīt Eiropas 
Savienības un Latvijas politikas dokumentus, 
kas pamato nozares nozīmi. 

Lūdzam LM sniegt viedokli Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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politikas pamatnostādnēs 2005.-2015.gadam. 

349. 323.-324.rindkopa 

3.1. pasākuma „Sociālā iekļaušana” īstenošana 
ir saistīta arī ar citu šīs DP prioritāšu pasākumu 
īstenošanu, piemēram, 2.prioritātes 
„Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības 
veselības pasākumi” 2.1. pasākumu 
„Nodarbinātība”. Pasākuma „Sociālā 
iekļaušana” aktivitāšu ietvaros sociālās 
atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju 
grupas caur kompleksiem atbalsta projektiem 
tiks motivēti iekļauties pasākuma 
„Nodarbinātība” ietvaros paredzētajās 
darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas 
paaugstināšanas darba tirgū aktivitātēs. 

3.1.pasākums „Sociālā iekļaušana” saistīts arī 
ar citu DP prioritātēm. Piemēram, pasākuma 
„Sociālā iekļaušana” ietvaros paredzēts 
pilnveidot darbspēju vērtēšanas un sociālo 
pakalpojumu ieviešanas sistēmu, lai personām 
ar draudošu invaliditāti mazinātu risku kļūt par 
invalīdiem, kas nebūtu iespējams bez DP 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 1.prioritātes 
„Infrastruktūra cilvēka kapitāla 
nostiprināšanai” 1.4. pasākuma 
„Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu 
infrastruktūra” ietvaros plānotā ERAF atbalsta, 
kas izveidos infrastruktūru kvalitatīvai 
darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu 
ieviešanai institūcijās invalīdiem un personām 
ar draudošu invaliditāti. Papildus pasākuma 
„Sociālā iekļaušana” mērķu sasniegšanu 
veicinās arī DP „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 1.1. pasākuma „Profesionālās 
izglītības infrastruktūra” ietvaros plānotā 
profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība 
un mācību aprīkojuma modernizācija 
ieslodzījuma vietās, kā arī 1.3. pasākuma 
„Izgl ītības infrastruktūras vispārējo prasmju 
nodrošināšanai” ietvaros paredzētais atbalsts 
speciālās izglītības iestāžu un vispārējās 

VM 

Papildināt 3.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 
sinerģijas sadaļu ar  informāciju, ka pasākums ir 
saistīts ar 2.2.pasākumu „Sabiedrības veselības 
pasākumi”, kura ietvaros tiks veicināta sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, ieviešot 
sabiedrības veselības atbalsta pasākumus. 

Ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai, 
kopumā veicinot sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā. 

350. 323.-324.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

Valsts kanceleja 

Lūdzam sinerģijas sadaļu papildināt ar 
informāciju, kā tiks novērsta 3.1.1.1. un 
3.1.1.3.apakšaktivitātes ietvaros paredzētā 
atbalsta veida dublēšanās, vai arī attiecīgi 
koriģēt atbalsta veidu attiecībā uz motivācijas 
paaugstināšanas pasākumiem. 

Daļēji ņemts vērā 

LM atbalsta vadošās iestādes 
22.05.2007. vēstulē Nr.21-2-01/1154 
„Par 1.darbības programmas 
papildinājuma komentāru izziņām”, 
izteikto ierosinājumu, precizējot DPP, 
no tās svītrot sadaļu „Pasākuma 
sinerģija”. 

Vienlaikus LM skaidro, ka minētās 
apakšaktivitātes ir apvienotas, skat. LM 
priekšlikumu izziņas 352.punktā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

351. 324.rindkopa 

3.1.pasākums „Sociālā iekļaušana” saistīts arī 
ar citu DP prioritātēm. Piemēram, pasākuma 
„Sociālā iekļaušana” ietvaros paredzēts 
pilnveidot darbspēju vērtēšanas un sociālo 
pakalpojumu ieviešanas sistēmu, lai personām 
ar draudošu invaliditāti mazinātu risku kļūt par 
invalīdiem, kas nebūtu iespējams bez DP 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 1.prioritātes 
„Infrastruktūra cilvēka kapitāla 
nostiprināšanai” 1.4. pasākuma 
„Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu 
infrastruktūra” ietvaros plānotā ERAF atbalsta, 
kas izveidos infrastruktūru kvalitatīvai 
darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu 
ieviešanai institūcijās invalīdiem un personām 
ar draudošu invaliditāti. Papildus pasākuma 
„Sociālā iekļaušana” mērķu sasniegšanu 
veicinās arī DP „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 1.1. pasākuma „Profesionālās 
izglītības infrastruktūra” ietvaros plānotā 
profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība 
un mācību aprīkojuma modernizācija 
ieslodzījuma vietās, kā arī 1.3. pasākuma 
„Izgl ītības infrastruktūras vispārējo prasmju 
nodrošināšanai” ietvaros paredzētais atbalsts 
speciālās izglītības iestāžu un vispārējās 

FM 

Aicinām saskaņot DPP Sinerģijas sadaļā 
norādīto informāciju par DP Sinerģijas sadaļā 
norādīto, precizējot pasākumu nosaukumus. 

Daļēji ņemts vērā 

LM atbalsta vadošās iestādes 
22.05.2007. vēstulē Nr.21-2-01/1154 
„Par 1.darbības programmas 
papildinājuma komentāru izziņām”, 
izteikto ierosinājumu, precizējot DPP, 
no tās svītrot sadaļu „Pasākuma 
sinerģija”. 
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izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai, 
kopumā veicinot sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā. 

352. 326.-332., 340.-346.rindkopa 

3.1.1.1.apakšaktivitāte. Kompleksi atbalsta 
projekti mērķgrupu bezdarbnieku integrēšanās 
iespēju darba tirgū uzlabošanai. 

Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt efektīvu 
atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupām to motivācijas un 
konkurētspējas darba tirgū paaugstināšanai, 
īstenojot kompleksus atbalsta projektus 
mērķgrupu bezdarbnieku un ekonomiski 
neaktīvo darbaspējas vecuma iedzīvotāju 
integrēšanās iespēju darba tirgū uzlabošanai. 

Atbalsta veids: Motivācijas paaugstināšana 
ekonomiski neaktīvām personām un 
mērķgrupu bezdarbniekiem mainīt attieksmi 
pret dzīvi, iesaistot mērķtiecīgā sadzīves 
organizēšanā (ierastās vides maiņa) un 
nodrošinot: speciālistu (sociālā darbinieka, 
psihologa, psihiatra, psihoterapeita, medicīnas 
māsas, narkologa u.c.) konsultācijas; grupu 
nodarbības motivācijas par iespējām 
integrēties darba tirgū paaugstināšanai un 
iegūtās motivācijas uzturēšanai; grupu 
nodarbības ekonomiski neaktīvām personām ar 
atkarības risku un viņu ģimenes locekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta 
palīdzība atkarības problēmu risināšanā, 
iesaistot personas ar atkarības problēmām 
„Minesotas 12 soļu programmā” un atbalsta 
grupu kustībā noturības veidošanai pret 
atkarību ekonomiski neaktīvās personas ar 
atkarības risku un sākotnējo motivāciju mainīt 
attieksmi pret dzīvi. Īslaicīgs algots darbs 
elementāro darba prasmju atjaunošanai vai 
apguvei, iesaistot mazkvalificētos darbos 
personas, kas vēlas strādāt, bet dažādu iemeslu 
dēļ (piemēram, sociālās mobilitātes trūkums, 
grūtības pielāgoties darba tirgus prasībām) 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 3.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 
ietvaros, lūdzam atbalstīt 
3.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta 
projekti mērķgrupu bezdarbnieku integrēšanās 
iespēju darba tirgū uzlabošanai” un 3.1.1.3. 
apakšaktivitātes „Motivācijas paaugstināšanas 
un nodarbinātības veicināšanas programma 
ilgstošajiem bezdarbniekiem” apvienošanu, to 
vietā izveidojot 3.1.1.1.apakšaktivitāti 
„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 
integrēšanai darba tirgū”. Attiecīgi lūdzam 
dzēst  3.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi 
atbalsta projekti mērķgrupu bezdarbnieku 
integrēšanās iespēju darba tirgū uzlabošanai” 
(326.-332.rindkopa) un 3.1.1.3. apakšaktivitātes 
„Motiv ācijas paaugstināšanas un nodarbinātības 
veicināšanas programma ilgstošajiem 
bezdarbniekiem” (340.-346.rindkopa) aprakstu, 
to aizvietojot ar 3.1.1.1.apakšaktivitātes 
„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 
integrēšanai darba tirgū” aprakstu šādā 
redakcijā: 

„3.1.1.1. apakšaktivitāte. Kompleksi atbalsta 
pasākumi iedzīvotāju integr ēšanai darba 
tirg ū 
Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt efektīvu 
atbalstu iedzīvotāju motivācijas un 
konkurētspējas darba tirgū paaugstināšanai, 
nodrošinot kompleksus atbalsta pasākumus 
ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju, bezdarbnieku 
un personu, kas, atgriežoties Latvijā pēc 
uzturēšanās ārzemēs, saskaras ar grūtībām 
iekļauties darba tirgū, integrēšanās iespēju 
darba tirgū uzlabošanai. 

Atbalsta veids: Atbilstoši mērķa grupas 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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piemērotu pastāvīgu darbu atrast nevar. 

Attiecināmās izmaksas: Motivācijas un 
rehabilitācijas pakalpojumi; mērķa grupas un 
atbalsta personāla atalgojums; apmācības; 
konsultantu un ekspertu pakalpojumi (t.sk. 
ergoterapeita pakalpojumu izmaksas);  iekārtu 
un telpu pielāgošanas un uzturēšanas 
izmaksas; transporta izdevumi; projektu 
vadība. 

Mērķa grupa: Sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvji, tai skaitā, 
bezdarbnieki, jo īpaši ilgstošie bezdarbnieki, 
bezdarbnieki ar atkarību problēmām, 
bezdarbnieki invalīdi, ekonomiski neaktīvie 
iedzīvotāji, it īpaši jaunieši bez motivācijas 
mācīties vai strādāt, personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, imigranti, personas, kas, 
atgriežoties Latvijā pēc ilgstošas uzturēšanās 
ārzemēs, saskaras ar grūtībām iekļauties darba 
tirgū, ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotās personas. 

 Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, 
izglītības iestādēm, NVO, darba devējiem un 
to apvienībām. 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
10 000 000 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

3.1.1.3.apakšaktivitāte. Motivācijas 
paaugstināšanas un nodarbinātības 
veicināšanas programma ilgstošajiem 
bezdarbniekiem. 

Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt efektīvu 
atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem to 
motivācijas un konkurētspējas darba tirgū 
paaugstināšanai, nodrošinot motivācijas 

specifiskajām vajadzībām tiks izvēlēts 
piemērotākais atbalsta veids: individuālas 
speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa u.c.) 
konsultācijas personu pašapziņas 
paaugstināšanai un motivēšanai integrēties 
darba tirgū, individuālas ārstnieciskās 
(psihiatra, psihoterapeita, narkologa u.c.) 
konsultācijas personības problēmu risināšanai, 
grupu nodarbības motivācijas paaugstināšanai 
un iegūtās motivācijas stiprināšanai, grupu 
nodarbības personām ar atkarību problēmām un 
viņu ģimenes locekļiem (ģimenes terapija), 
sadzīves organizēšana un ierastās vides maiņa 
(„pusceļa mājas”, grupu dzīvokļi, iespēja 
saņemt siltu ēdienu un sauso pārtiku, transporta 
pakalpojumi nokļūšanai uz pagaidu darba vietu 
u.c.), higiēnas prasību nodrošināšanas praktisko 
pasākumu kopums (pirts pakalpojumi, 
personīgās higiēnas nodrošināšana, apmācība 
personīgās higiēnas uzturēšanai, frizēšana, 
personisko mantu dezinfekcija, apģērba un 
apavu tīrīšanu un remonts, apģērba un apavu 
iegāde u.c.), ārsta palīdzība atkarības problēmu 
risināšanā („Minesotas 12 soļu programma” 
u.c.), noturības stiprināšana atkarības problēmu 
risināšanā (atbalsta grupu kustība noturības 
veidošanai pret atkarību, anonīmie alkoholiķi, 
u.c.), darba terapija elementāro darba prasmju 
atjaunošanai vai apguvei (darba vietas uz 1-2 
stundām dienā līdz pusgadam), īslaicīgs algots 
darbs apgūto darba prasmju nostiprināšanai 
(darbs 4 dienas nedēļā darba vadītāja 
uzraudzībā, piektajā nedēļās dienā– 
individuālas speciālistu konsultācijas, dalība 
grupu darbā, u.c.), karjeras plānošanas 
konsultācijas (testēšana profesionālās 
piemērotības noteikšanai, profesionālās 
piemērotības praktiska noteikšana, u.c.), 
praktiska apmācība darba vietā (profesionālo 
prasmju apguve vai pilnveide), atbalsts 
ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanai 
(transporta izmaksu kompensācija gadījumos, ja 
darba meklētājam ir pieteikta darba intervija 
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paaugstināšanas un nodarbinātības 
veicināšanas programmu. 

Atbalsta veids: Projekta īstenošanas gaitā tiks 
veiktas šādas aktivitātes: īslaicīgs algots darbs 
elementāro darba prasmju atjaunošanai vai 
apguvei (veicot algotu darbu, bezdarbniekiem 
tiks nodrošināts darba vadītājs, kurš ierādīs 
darba iemaņas un sniegs nepieciešamo atbalstu 
jaunu iemaņu apgūšanā, kā arī uzraudzīs 
bezdarbnieku veiktos pienākumus), 
motivācijas paaugstināšanas pasākumi 
(motivācijas paaugstināšanas pasākumu 
ietvaros tiks piedāvātas psihologa un citu 
speciālistu konsultācijas (individuālās 
konsultācijas un grupu darbs) un citas 
aktivitātes ar mērķi motivēt un veicināt 
bezdarbnieku integrēšanos darba tirgū (kā sevi 
sagatavot darba tirgum, kā meklēt darbu utt.), 
piecu mēnešu laikā četras dienas nedēļā 
bezdarbnieks strādās algotu darbu un piektajā 
dienā četras stundas piedalīsies motivācijas 
paaugstināšanas pasākumos, proti, ar 
bezdarbnieku tiks strādāts, lai paaugstinātu 
viņa motivāciju integrēties darba tirgū. 

Attiecināmās izmaksas: Motivācijas un 
rehabilitācijas pakalpojumi; mērķa grupas un 
atbalsta personāla atalgojums; konsultantu un 
ekspertu pakalpojumi; iekārtu un telpu 
pielāgošanas izmaksas; transporta izdevumi; 
projekta vadība. 

Mērķa grupa: Sociālās atstumtības riskam 
pakļautās iedzīvotāju grupas, jo īpaši ilgstošie 
bezdarbnieki, bezdarbnieki ar atkarību 
problēmām, bezdarbnieki invalīdi, personas ar 
draudošu invaliditāti, ekonomiski neaktīvie 
iedzīvotāji, it īpaši jaunieši bez motivācijas 
mācīties vai strādāt, personas ar redzes, 
dzirdes, garīga rakstura traucējumiem, 
imigranti, personas, kas, atgriežoties Latvijā 
pēc ilgstošas uzturēšanās ārzemēs, saskaras ar 
grūtībām iekļauties darba tirgū, ieslodzītie un 
no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas. 

citā rajonā; pārbaudes laikā – dotācija regulāru 
braucienu uz darba vietu citā reģionā apmaksai, 
kā arī dzīvokļa īres izmaksu kompensācija 
gadījumos, ja darba vieta ir citā reģionā, kur ir 
darbaspēka pieprasījums utml.).  

Attiecināmās izmaksas: Projekta īstenošanas 
izmaksas, ieskaitot projekta īstenošanai 
piesaistīto darbinieku un ekspertu atalgojumu, 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
motivācijas, rehabilitācijas, konsultāciju 
procesa īstenošanas izmaksas, transporta, 
sakaru u.c. pakalpojumu izmaksas; materiālu un 
aprīkojuma iegādes, nomas vai amortizācijas 
izmaksas; iekārtu un telpu pielāgošanas un 
uzturēšanas izmaksas; mērķa grupas 
nodrošinājuma izmaksas (piemēram, transporta 
kompensācijas, atalgojums); projekta 
administrēšanas izmaksas, ieskaitot 
atalgojumus, projekta statistisko datu 
apkopošanas, uzkrāšanas un analīzes izmaksas, 
informatīvo materiālu sagatavošanas, izdošanas 
un izplatīšanas izmaksas, citas ar projekta 
īstenošanu tieši saistītas izmaksas (piemēram, 
konkursu un iepirkumu organizēšana 
pakalpojumu sniedzēju izvēlei, finanšu audits, 
pārbaudes un novērtēšanas izmaksas u.c.). 

Mērķa grupa: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji 
un bezdarbnieki, īpaši personas no 15 līdz 24 
(ieskaitot) gadu vecumam, kas sastopas ar 
grūtībām iekļauties darba tirgū, invalīdi, 
personas ar garīga rakstura traucējumiem, 
personas sešu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas 
perioda beigām, personas, kurām līdz valsts 
vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā 
vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci 
gadi, ilgstošie bezdarbnieki, personas pēc soda 
izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs; 
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji un 
bezdarbnieki ar atkarību problēmām; 
ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju un 
bezdarbnieku ar atkarību problēmām ģimenes 
locekļi; bezdarbnieki– personas, kas, 
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Prioritāri pasākumā var iesaistīties 
bezdarbnieki, kuri pirms bezdarbnieka statusa 
iegūšanas ilgstoši bijuši bez darba un 
bezdarbnieki, kuri NVA uzskaitē atrodas ilgāk 
par gadu. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā. 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
8 711 857 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

atgriežoties Latvijā pēc uzturēšanās ārzemēs, 
saskaras ar grūtībām iekļauties darba tirgū. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus institūcija, 
kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, 
izglītības iestādēm, NVO, darba devējiem un to 
apvienībām. 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 eiro līdz 
10 000 000 eiro projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim.” 

353. 331., 338., 345.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, 
izglītības iestādēm, NVO, darba devējiem un 
to apvienībām. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā. 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā. 

TM 

Tā kā Papildinājuma projekta 3.1. pasākuma 
„Sociālā iekļaušana” 3.1.1.aktivitātes 
„Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes 
stimulēšana” 3.1.1.1.apakšaktivitātes 
„Kompleksi atbalsta projekti mērķgrupu 
bezdarbnieku integrēšanas iespēju darba tirgū 
uzlabošana”, 3.1.1.2.apakšaktivitātes 
„Atbalstītās nodarbinātības pasākumi 
mērķgrupu bezdarbniekiem” un 
3.1.1.3.apakšaktivitātes „Motivācijas 
paaugstināšana nodarbinātības veicināšanas 
programma ilgstošajiem bezdarbniekiem” 
mērķa grupas ir ieslodzītie, no ieslodzījuma 
vietām atbrīvotās personas un personas pēc 
soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs, 
lūdzam kā finansējuma saņēmēju norādīt 
„institūcijas, kuras īsteno valsts politiku 
brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes 
jomā un iestādes, kas īsteno valsts politiku 
kriminālsoda un audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļa izpildē”.  Vienlaikus teksta vienotības 
nodrošināšanai ierosinām izvēlēties vienu no 
formulējuma veidiem „no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotās personas” un „personas pēc soda 
izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs”. 

Nav ņemts vērā.  

Finansējuma saņēmējs noteikts 
atbilstoši aktivitātes mērķim un 
saturam, kas nav „valsts politikas 
īstenošana brīvības atņemšanas kā 
kriminālsoda izpildes jomā un 
kriminālsoda un audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļa izpildē”, bet gan 
„motivācijas un konkurētspējas darba 
tirgū paaugstināšana”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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354. 336., 337.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Mērķa grupas un 
atbalsta personāla atalgojums; ergoterapeita 
pakalpojumu izmaksas; iekārtu un telpu 
pielāgošanas izmaksas; transporta izdevumi; 
projektu vadība. 

Mērķa grupa: Mērķgrupu bezdarbnieki 
(norādīts 2005.gada 31.decembrī NVA 
uzskaitē esošo mērķgrupu bezdarbnieku 
skaits): 

• Jaunieši - bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 
25 gadiem (17686); 

• pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, 
kuriem līdz valsts vecuma pensijas 
piešķiršanai nepieciešamā vecuma 
sasniegšanai atlikuši mazāk kā pieci gadi 
(7202); 

• personas divu mēnešu laikā pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas 
perioda) beigām (turpmāk - persona pēc 
bērna kopšanas atvaļinājuma) (17624); 

• personas pēc soda izciešanas brīvības 
atņemšanas iestādēs (267); 

• ilgstošie bezdarbnieki (bez darba ilgāk kā 
gadu) (33192); 

• citu mērķgrupu bezdarbnieki atbilstoši 
nacionālajiem nodarbinātības veicināšanas 
un sociālās iekļaušanas politikas 
plānošanas dokumentiem. 

FM 

Attiecināmajās izmaksās tiek norādītas 
ergoterapeita pakalpojumu izmaksas, bet mērķa 
grupā neparādās tādi bezdarbnieki, kuriem būtu 
nepieciešami iepriekš minētie pakalpojumi. 

 Ņemts vērā.  

337.rindkopa precizējama, mērķa grupā 
iekļaujost arī invalīdus- bezdarbniekus. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

355. 345.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus 
institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta jomā. 

LPS 

Papildināt 345.punktu ar vārdiem „sadarbībā ar 
pašvaldībām un to institūcijām”. Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
nosaka, ka sociālās rehabilitācijas mērķis ir 
nodrošināt personas iekļaušanos sabiedrībā. 
Bezdarbnieku un darba meklētāju sociālo 
rehabilitāciju realizē, kā to nosaka likums, arī 
pašvaldību sociālie dienesti un sociālie 
darbinieki. 

 Ņemts vērā.  

3.1.1.3.apakšaktivitāte apvienota ar 
3.1.1.1.apakšaktivitāti, skat. LM 
priekšlikumu izziņas 352.punktā. Sadaļā 
„Finansējuma saņēmēji” paredzēta 
sadarbība ar pašvaldībām. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

218 

356. 349., 356.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot invaliditātes 
noteikšanas sistēmu, kas balstīta uz darbspēju, 
funkcionālo traucējumu un individuālo 
vajadzību novērtēšanu, stiprināt invaliditātes 
ekspertīzes institūciju kapacitāti. 

Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot atbalsta 
sistēmu invalīdiem- personām ar redzes, 
dzirdes un garīga rakstura traucējumiem, un 
mazināt invalīdu sociālās atstumtības risku, 
ieviešot jaunus sociālā atbalsta pasākumus 
rehabilitācijas, nodarbinātības un sociālo 
pakalpojumu jomā pēc iespējas tuvāk personas 
dzīves vietai. 

FM 

Aicinām saskaņot DPP norādītos 
apakšaktivitāšu mērķus ar DP norādīto 
aktivitātes mērķi, proti, apakšaktivitātēs netiek 
norādīts mērķis mazināt risku kļūt par 
invalīdiem ar draudošu invaliditāti, kas ir 
minēts DP. 

Ņemts vērā 

LM piekrīt komentāram, precizējams 
3.1.2.1.apakšaktivitātes mērķis 
(349.rindkopa). 

 

357. 350.rindkopa 

Atbalsta veids: Jaunas invaliditātes ekspertīzes 
sistēmas izveide, t.sk. apmācības organizēšana, 
rokasgrāmatas izstrāde un informēšanas 
pasākumi par jauno invaliditātes noteikšanas 
sistēmu. Invaliditātes ekspertīzes institūciju 
kapacitātes stiprināšana, t.sk. speciālistu 
apmācība invaliditātes noteikšanas un 
rehabilitācijas jautājumos. 

RAPLM 

3.1.2.1. apakšaktivitātes „Darbspēju vērtēšanas 
sistēmas pilnveidošana” atbalsta veids – 
kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, nav 
atbalstāms, jo Valsts Kanceleja plāno īstenot 
atbalsta aktivitātes „Publisko varu realizējošo 
institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes 
paaugstināšana’’ apakšaktivitāti „Kvalit ātes 
vadības sistēmas izveide un ieviešana”. 

Nav ņemts vērā. 

3.1.2.1.apakšaktivitātes apraksts 
neparedz KVS ieviešanu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

358. 352.,359.rindkopa 

Mērķa grupa: Invalīdi un personas ar draudošu 
invaliditāti, invaliditātes ekspertīzes 
institūcijas un to darbinieki. 

Mērķa grupa: Personas ar redzes, dzirdes, 
garīga rakstura traucējumiem. 

FM 

Aicinām saskaņot DPP un DP norādīto 
informāciju par aktivitātes mērķa grupu. 

Ņemts vērā. 

LM pieņem komentāru. Precizējums 
veicams DP norādītajā informācijā par 
aktivitātes mērķa grupu, izslēdzot 
vārdus „tehnisko palīglīdzekļu piegādes 
organizēšanas institūcijas”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

359. 354.rindkopa 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
2 050 358 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

LM 

354.rindkopu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
„Minim ālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: Aktivitātes ietvaros tiks 
īstenots viens projekts, tam piešķirot visu 
aktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu- 
2 050 358 EUR.” 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

360. 361.rindkopa Valsts kanceleja Nav ņemts vērā.  Skatīt Darbības programmas 
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Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 
3 500 000 EUR projektam, kura ietvaros 
finansējuma saņēmējs organizē pasākumus 
atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

Uzskatām, ka 3.1.2.2.apakšaktivitātē plānotais 
maksimālais projekta finansējuma apjoms ir 
pārāk liels paredzētajiem finansējuma 
saņēmējiem – sabiedriskajām organizācijām, 
kurām trūkst līdzvērtīgu projektu 
administrēšanas pieredze. 

Katrs no 3.1.2.2.apakšaktivitātes 
ietvaros plānotajiem projektiem aptver 
visus Latvijas reģionus, projektu 
īstenošanā piedaloties sabiedrisko 
organizāciju reģionālajām nodaļām. 
Projektu finansējums plānots 7 gadu 
periodam. 

papildinājuma precizēto versiju. 

361. 361/362.rindkopa LM 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2007. 
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.14. 46§), 
lūdzam papildināt 3.1.pasākuma „Sociālā 
iekļaušana” aprakstu ar 3.1.2.3.apakšaktivitātes 
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
reģionos” aprakstu šādā redakcijā: 

„3.1.2.3.apakšaktivitāte. Sociālās 
rehabilit ācijas pakalpojumu attīstība 
reģionos 
Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus reģionos personām 
ar funkcionāliem traucējumiem un viņu 
ģimenes locekļiem, bezpajumtniekiem un citām 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām ar nolūku pilnveidot viņu 
sociālās un funkcionālās prasmes, lai palielinātu 
mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju 
sabiedrībā.  

Atbalsta veids: Sociālās rehabilitācijas un 
motivācijas programmu izstrāde un ieviešana; 
sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana; 
speciālistu apmācība un supervīzijas; pieredzes 
apmaiņa ES valstīs par sociālo pakalpojumu 
attīstīšanu; speciālistu– ergoterapeitu, 
psihologu, sociālo darbinieku, fizioterapeitu, 
asistentu u.c. piesaistīšana; IKT nodrošināšana 
un piemērošana; alternatīvo sociālās aprūpes 
pakalpojumu (grupu dzīvokļi, dienas centri, 
specializēto darbnīcu u.c.) attīstības stratēģijas 
reģionos izstrāde; inovatīvu alternatīvās 
sociālās aprūpes pakalpojumu izstrāde un 
ieviešana. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta īstenošanas 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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izmaksas, ieskaitot projekta īstenošanai 
piesaistīto darbinieku un ekspertu atalgojumu, 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
sociālās rehabilitācijas un motivācijas 
programmu īstenošanas izmaksas, konsultāciju 
pakalpojumi, komandējumu izdevumi, 
transporta, sakaru u.c. pakalpojumu izmaksas; 
materiālu un aprīkojuma iegādes, nomas vai 
amortizācijas izmaksas; telpu un iekārtu 
pielāgošanas un uzturēšanas izdevumi; projekta 
administrēšanas izmaksas, ieskaitot 
atalgojumus, metodisko un informatīvo 
materiālu sagatavošanas, izdošanas un 
izplatīšanas izmaksas, citas ar projekta 
īstenošanu tieši saistītas izmaksas. 

Mērķa grupa: Personas ar funkcionāliem 
traucējumiem (personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, personas ar fiziska rakstura 
traucējumiem un personas ar psihiskām 
saslimšanām) un viņu ģimenes locekļi, 
bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības 
riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. 

Finansējuma saņēmēji: Sabiedriskas 
organizācijas, pašvaldības vai pašvaldību 
institūcijas, valsts institūcijas, kuru darbības 
veids ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšana, plānošanas reģioni, izglītības iestādes 
un citas izglītības pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanas iestādes.  

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: no 10 000 EUR līdz 200 
000 EUR projektam, kura ietvaros finansējuma 
saņēmējs ar sadarbības partneri(iem) organizē 
pasākumus atbilstoši apakšaktivitātes mērķim.”  

362. 363.rindkopa 

Teritoriju līdzsvarota attīstība tiks sekmēta, 
īstenojot aktivitāti "Darbaspēju vērtēšanas 
sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas 
sistēmas pilnveidošana", kuras ietvaros plānots 
atbalstu koncentrēt nacionālas un reģionālās 
nozīmes attīstības centros, ievērojot 

LPS 

Nepiekrītam, ka 3.1.1.aktivitātes ietvaros 
atbalstu tiek plānots koncentrēt nacionālās un 
reģionālās nozīmes attīstības centros. Atbalsts 
ļoti nepieciešams arī vietējās nozīmes attīstības 
centros. 

Nav ņemts vērā 

LM: Lūdzam LPS precizēt komentāru, 
jo DPP nav minēts, ka 3.1.1.aktivitāte 
„Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes 
stimulēšana” tiktu īstenota tikai 
nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centros. Atbalsta koncentrācija 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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policentriskas attīstības pieeju. plānota tikai 3.1.2.aktivitātes gadījumā 
(skat. 363.rindkopas redakciju), kas 
saistīts ar ar VDEĀVK un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju 
teritoriālo izvietojumu. 

363. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 3.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 
ietvaros, lūdzam atbalstīt 
3.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta 
projekti mērķgrupu bezdarbnieku integrēšanās 
iespēju darba tirgū uzlabošanai” un 3.1.1.3. 
apakšaktivitātes „Motivācijas paaugstināšanas 
un nodarbinātības veicināšanas programma 
ilgstošajiem bezdarbniekiem” apvienošanu, to 
vietā izveidojot 3.1.1.1.apakšaktivitāti 
„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 
integrēšanai darba tirgū”. Attiecīgi lūdzam 
sadaļā „Ieviešana” (tabula 92.lpp.) labot 
3.1.1.1.apakšaktivitātes nosaukumu 
(„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 
integrēšanai darba tirgū”) un dzēst rindu par 
3.1.1.3.apakšaktivitātes ieviešanu. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

364. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2007. 
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.14. 46§), 
lūdzam papildināt 3.1.pasākuma „Sociālā 
iekļaušana” aprakstu ar 3.1.2.3.apakšaktivitātes 
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
reģionos” aprakstu, kā arī sadaļā „Ieviešana” 
papildināt tabulu ar rindu šādā redakcijā. (Skatīt 
zemāk). 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

 

3.1.2.3. Sociālās rehabili-
tācijas pakalpo-
jumu attīstība 

APIA
10 

LM DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros) 
(analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji, utml.); 

Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo 

NVA Projektu atlase un apstiprināšana; 

Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes 
uzraudzība; 

2008.g. 
4.cet. 

                                                 
10 Atklāta projektu iesniegumu atlase 



FMIzz_190607_1.DPP_iebildumi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
 papildinājuma projektu (VSS-139) 

222 

reģionos izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana; 

Finanšu plānošana; 

Uzraudzība prioritātes līmenī. 

Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās ; 

Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, 
izdevumu deklarāciju sagatavošana; 

Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu 
līmenī. 

 

365. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

3.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” apraksta 
sadaļā „Ieviešana” (tabula 92.lpp.) lūdzam veikt 
šādus precizējumus ailē „Plānotais projektu 
iesniegumu pieņemšanas datums”: 

� 3.1.1.2. apakšaktivitātei vārdus 
„2008.g. 2.cet.” aizstāt ar vārdiem 
„2007.gada 4. cet.”, 

� 3.1.2.2. apakšaktivitātei vārdus 
„2007.g. 4.cet.” aizstāt ar vārdiem 
2008.gada 3.cet”. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

366. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

Valsts kanceleja 

Ņemot vērā 3.1.2.2.apakšaktivitātes mērķi un 
plānoto atbalsta veidu, ierosinām mainīt 
apakšaktivitātes ieviešanas veidu uz atklātu 
projektu iesniegumu konkursu. 

 Nav ņemts vērā.  

Aktivit ātes ietvaros plānots izstrādāt 
vienotu vērtēšanas sistēmu, lai 
novērtētu personu ar garīga rakstura 
traucējumiem darbaspējas un iespējas 
iesaistīties darba tirgū, apmācīt 
speciālistus vērtēšanas sistēmas 
lietošanai, izveidot kompleksu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sistēmu 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, veicināt valsts un 
sabiedrisko organizāciju sadarbību. 
Minētais efektīvāk sasniedzams vienota 
projekta ietvaros, kuru īsteno institūcija 
ar atbilstošu iepriekšēju pieredzi. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

367. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” Ieviešanas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

RAPLM 

Ņemot vērā, ka esošajā ES struktūrfondu 
plānošanas periodā subsidēto darba vietu 
ieviešana sekmīgi noritēja atklāta projektu 
konkursa veidā, nepieciešams 
3.1.1.2.apakšaktivitātes „Atbalstītās 
nodarbinātības pasākumi mērķgrupu 

Nav ņemts vērā.  

Ņemot vērā, ka 3.1.1.2. apakšaktivitātes 
ietvaros ir paredzēts sniegt atbalstu 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupām, vienlaicīgi sniedzot 
arī specifiskus pakalpojumus, tādus kā 
sociālo darbinieku, ārstu, psiholoģiskās 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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bezdarbniekiem” ietvaros par ieviešanas veidu 
noteikt atklātu projektu konkursu. 

un terapeitiskās konsultācijas u.c., 
uzskatām, ka  kvalitatīvu atbalstu var 
nodrošināt tikai iestādes, kurām ir 
pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu 
nodrošināšanā. 

368. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” 
Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Lai samazinātu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 
detalizāciju Labklājības ministrijas pārziņā 
esošā 3.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 
ietvaros, lūdzam atbalstīt 
3.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta 
projekti mērķgrupu bezdarbnieku integrēšanās 
iespēju darba tirgū uzlabošanai” un 3.1.1.3. 
apakšaktivitātes „Motivācijas paaugstināšanas 
un nodarbinātības veicināšanas programma 
ilgstošajiem bezdarbniekiem” apvienošanu, to 
vietā izveidojot 3.1.1.1.apakšaktivitāti 
„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 
integrēšanai darba tirgū”. Attiecīgi lūdzam 
sadaļā „Paskaidrojums projektu atlases veida 
izvēlei” (tabula 95.lpp.) labot 
3.1.1.1.apakšaktivitātes nosaukumu 
(„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 
integrēšanai darba tirgū”) un dzēst rindu par 
3.1.1.3.apakšaktivitātes ieviešanu. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

369. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” 
Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2007. 
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.14. 46§), 
lūdzam papildināt 3.1.pasākuma „Sociālā 
iekļaušana” aprakstu ar 3.1.2.3.apakšaktivitātes 
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
reģionos” aprakstu, kā arī sadaļā 
„Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei” 
papildināt tabulu ar rindu šādā redakcijā. (Skatīt 
zemāk). 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

 

3.1.2.3. Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstība reģionos 

APIA Tā kā projektu iesniedzēju loks nav iepriekš noteikts, pamatota ir atklātas 
projektu iesniegumu atlases veida izvēle. 
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370. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” Finanšu 
plāns. (Skatīt DPP projektu). 

LM 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2007. 
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.14. 46§), 
lūdzam aizstāt 3.1. pasākuma „Sociālā 
iekļaušana” apraksta sadaļu „Finanšu plāns” ar 
zemāk pievienoto tabulu. 

Daļēji ņemts vērā 

 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

Finanšu plāns, EUR 

 Kopā 
Publiskais 

finansējums 
SF 

Nacionālais 
publiskais 

finansējums 

Privātais 
līdzfinansējums 

  1=2+5 2=3+4 3 4 5 

3.1. (kopā 7 gadiem) 49 750 156 49 750 156 42 287 634 7 462 522 0 

2007. 5 800 867 5 800 867 4 930 738 870 129 0 

2008. 6 218 769 6 218 769 5 285 954 932 815 0 

2009. 6 656 571 6 656 571 5 658 086 998 485 0 

2010. 7 099 347 7 099 347 6 034 445 1 064 902 0 

2011. 7 542 124 7 542 124 6 410 805 1 131 319 0 

2012. 7 989 876 7 989 876 6 791 394 1 198 482 0 

2013. 8 442 602 8 442 602 7 176 212 1 266 390 0 

      

3.1.1. (kopā 7 gadiem) 25 898 552 25 898 552 22 013 770 3 884 782 0 

2007. 4 410 302 4 410 302 3 748 758 661 544 0 

2008. 1 219 979 1 219 979 1 036 982 182 997 0 

2009. 5 266 007 5 266 007 4 476 106 789 901 0 

2010. 1 002 899 1 002 899 852 464 150 435 0 

2011. 6 151 558 6 151 558 5 228 824 922 734 0 

2012. 2 186 335 2 186 335 1 858 385 327 950 0 
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2013. 5 661 472 5 661 472 4 812 251 849 221 0 

       

3.1.1.1. (kopā 7 gadiem) 21 661 714 21 661 714 18 412 458 3 249 256 0 

2007. 3 805 040 3 805 040 3 234 285 570 755 0 

2008. 663 844 663 844 564 267 99 577 0 

2009. 4 611 618 4 611 618 3 919 875 691 743 0 

2010. 667 326 667 326 567 227 100 099 0 

2011. 5 276 606 5 276 606 4 485 115 791 491 0 

2012. 1 581 073 1 581 073 1 343 912 237 161 0 

2013. 5 056 208 5 056 208 4 297 777 758 431 0 

       

3.1.1.2 (kopā 7 gadiem) 4 236 838 4 236 838 3 601 312 635 526 0 

2007. 605 262 605 262 514 473 90 789 0 

2008. 556 135 556 135 472 715 83 420 0 

2009. 654 389 654 389 556 231 98 158 0 

2010. 335 573 335 573 285 237 50 336 0 

2011. 874 952 874 952 743 709 131 243 0 

2012. 605 262 605 262 514 473 90 789 0 

2013. 605 264 605 264 514 474 90 790 0 

      

3.1.2. (kopā 7 gadiem) 23 851 605 23 851 605 20 273 864 3 577 741 0 

2007. 1 390 564 1 390 564 1 181 980 208 584 0 

2008. 4 998 791 4 998 791 4 248 972 749 819 0 

2009. 1 390 564 1 390 564 1 181 980 208 584 0 

2010. 6 096 449 6 096 449 5 181 981 914 468 0 

2011. 1 390 566 1 390 566 1 181 981 208 585 0 

2012. 5 803 540 5 803 540 4 933 009 870 531 0 
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2013. 2 781 130 2 781 130 2 363 961 417 169 0 

       

3.1.2.1. (kopā 7 gadiem) 2 050 358 2 050 358 1 742 804 307 554 0 

2007. 292 908 292 908 248 972 43 936 0 

2008. 292 908 292 908 248 972 43 936 0 

2009. 292 908 292 908 248 972 43 936 0 

2010. 292 908 292 908 248 972 43 936 0 

2011. 292 908 292 908 248 972 43 936 0 

2012. 0 0 0 0 0 

2013. 585 816 585 816 497 944 87 872 0 

       

3.1.2.2. (kopā 7 gadiem) 7 683 600 7 683 600 6 531 060 1 152 540 0 

2007. 1 097 656 1 097 656 933 008 164 648 0 

2008. 0 0 0 0 0 

2009. 1 097 656 1 097 656 933 008 164 648 0 

2010. 1 097 658 1 097 658 933 009 164 649 0 

2011. 1 097 658 1 097 658 933 009 164 649 0 

2012. 1 097 658 1 097 658 933 009 164 649 0 

2013. 2 195 314 2 195 314 1 866 017 329 297 0 

       

3.1.2.3. (kopā 7 gadiem) 14 117 647 14 117 647 12 000 000 2 117 647 0 

2007. 0 0 0 0 0 

2008. 4 705 882 4 705 882 4 000 000 705 882 0 

2009. 0 0 0 0 0 

2010. 4 705 882 4 705 882 4 000 000 705 882 0 

2011. 0 0 0 0 0 

2012. 4 705 882 4 705 882 4 000 000 705 882 0 
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2013. 0 0 0 0 0 
 

371. 3.1.Pasākuma „Sociālā iekļaušana” 
Finansējuma kategorizācija. (Skatīt DPP 
projektu). 

LM 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2007. 
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.14. 46§), 
lūdzam precizēt 3.1.pasākuma „Sociālā 
iekļaušana” apraksta sadaļu „Finansējuma 
kategorizācija”, norādot 3.1.1.aktivitātei 
plānoto finansējumu 52% no pasākuma 
finansējuma, bet 3.1.2.aktivitātei plānoto 
finansējumu- 48% no pasākuma finansējuma. 

Daļēji ņemts vērā 

 

Aicinām LM, iesniedzot precizētos DPP 
aprakstus, precizēt tos saskaņā ar šo 
ierosinājumu, lai nodrošinātu vienu 
precizēto DPP sadaļu redakciju, kurā ir 
iestrādāti visi komentāri, par kuriem ir 
panākta vienošanās. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

372. 376.rindkopa 

Pētījumu veikšana 1.DP paredzēta gan 
2.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un 
sabiedrības veselības pasākumi” 
2.1.7.aktivitātē „Darba tirgus pieprasījuma 
īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un 
uzraudzības sistēmas attīstība” un 
2.2.2.aktivitātē „Pētījumi veselības aprūpes 
jomā”, gan 1.prioritātes „Izglītības kvalitātes 
uzlabošanas un zinātnes attīstība” 
1.1.1.aktivitātē „Zinātnes un tehnoloģiju 
attīstības politikas veidošana un 
administratīvās kapacitātes stiprināšana”, un 
tajās paredzētie pētījumi tiks vērsti uz 
specifisku nozares vai konkrētu mērķu grupu 
problēmu risinājumu meklēšanu, savukārt ES 
struktūrfondu atbalstu 4.1.1.2.apakšaktivitātē 
plānots virzīt uz nacionāla mēroga politikas 
pētījumu īstenošanu, kas būs nozīmīgi gan 
jaunu politiku izstrādē, gan esošu politiku 
ieviešanas novērtēšanā. Savukārt Norvēģijas 
finanšu instrumenta atbalsts ir vērsts uz 
pētniecības kapacitātes stiprināšanu un 
pētījumu veikšanu vietējā un reģionālā līmenī. 

FM 

2.rindkopā veikt labojumu 1.prioritātes 
nosaukumā – „Izglītības kvalitātes uzlabošana 
un zinātnes attīstība”. 

 Nav ņemts vērā. 

VKanc: Atbilstoši vadošās iestādes 
norādījumiem sadaļa „Sinerģija” tiek 
izslēgta no DPP pasākumu apraksta 
(FM 22.05.2007 vēstule 21-2-01/1154). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

373. 380.rindkopa 

Pasākums ir saistīts ar 1.DP „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 5.prioritāti „Tehniskā 
palīdzība”, kas paredz līdzfinansēt 
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas 

FM 

Pēdējā teikumā – ievietot „administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai”. 

 Nav ņemts vērā. 

Atbilstoši vadošās iestādes 
norādījumiem sadaļa „Sinerģija” tiek 
izslēgta no DPP pasākumu apraksta 
(FM 22.05.2007 vēstule 21-2-01/1154) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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struktūrfondu vadības funkciju nodrošināšanai. 
Savukārt 4.1.pasākuma „Labāka regulējuma 
politika” ietvaros atbalsts tiks sniegts publiskās 
pārvaldes iestāžu kapacitātes stiprināšanai. 

374. 386.rindkopa 

Mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, 
tiesas, plānošanas reģioni un novadu 
pašvaldības, sociālie partneri, NVO. 

LPS 

Par mērķa grupu noteikt visus pašvaldību 
veidus, papildinot ar pagastiem, pilsētām un arī 
republikas pilsētu pašvaldības (tajā skaitā, 
Rīgas pilsētas pašvaldību), kā arī risināt 
jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu 
apakšaktivitātes realizācijai. Finansējuma avots 
2007.gada 20.februārī Ministru kabinetā 
apstiprinātais papildus piešķīrums 26 milj. EUR 
pasākumam – Administratīvā kapacitāte. 

Daļēji ņemts vērā. 

Mērķa grupas ierobežojums attiecībā uz 
pašvaldībām ir noteikts, ievērojot 
ierobežoto finanšu apjomu, NSID un 
DP noteikto mērķi „veicināt 
administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanu”, kā arī EK komentāru par 
nepieciešamību administratīvās 
kapacitātes stiprināšanas pasākumos 
atbalstu virzīt adminstratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanas sekmēšanai. 

Lai sniegtu atbalstu pašvaldību 
kapacitātes stiprināšanai, ir izveidots 
jauns 4.3.pasākums „Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību 
kapacitātes stiprināšana”. Pasākumā kā 
viens no finansējuma saņēmējiem ir 
iekļautas arī pilsētu pašvaldības 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

375. 390., 391.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt tādas 
rīcībpolitikas izstrādi budžeta un finanšu 
politikas, industrijas un pakalpojumu politikas, 
uzņēmējdarbības politikas, reģionālās 
politikas, publiskās pārvaldes politikas, 
augstākās izglītības, inovāciju, tieslietu 
politikas, sociālās politikas jomās, kas 
pamatota ar labākiem pierādījumiem, 
izmantojot politikas pētījumus un politikas 
ietekmes izvērtējumus lēmumu pieņemšanas 
procesā.  

Atbalsta veids: Politikas izstrādei (pētījuma 
rezultātus projekta iesniedzējs paredz izmantot 
politikas plānošanas un ietekmes izvērtēšanas 
sistēmas pilnveidošanā, konkrētas 
rīcībpolitikas, politikas plānošanas dokumenta, 
normatīvā akta izstrādē vai pilnveidošanā) 

LPS 

4.1.1.2.apakšaktivitātē „Politikas pētījumu 
veikšana” pētījumos kā izpētes teritoriju iekļaut 
arī republikas pilsētu pašvaldības (tajā skaitā 
Rīgas pilsētas pašvaldību) un pētījumu 
rezultātos atsevišķi uzrādīt datus par republikas 
pilsētu pašvaldībām (tajā skaitā Rīgas pilsētas 
pašvaldību). 

Nav ņemts vērā. 

Valsts kanceleja informē, ka 
4.1.1.2.apakšaktivitātes pētījumu mērķis 
ir tādas informācijas/ rezultātu iegūšana, 
kas nepieciešama konkrētu politikas 
plānošanas dokumentu, normatīvo aktu 
izstrādei vai noteiktas politikas 
ietekmes izvērtēšanai. Līdz ar to 
pētījuma tēma būs noteicošais faktors 
gan pētījuma respondentu, gan pētījuma 
teritorālā pārklājuma definēšanā. Tā kā 
vieni no tēmu pieteicējiem būs arī 
plānošanas reģioni kā atbildīgie par 
teritorijas attīstības plānošanu un viens 
no reprezentatīvu pētījuma rezultātu 
nodrošināšanas nosacījumiem ir 
attiecīga reģionālā pārklājuma 
nodrošināšana, nesaskatām risku kādas 
teritorijas izslēgšanai vai ierobežojumus 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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nepieciešamu nacionāla mēroga politikas 
pētījumu un politikas ietekmes izvērtējuma 
veikšana šādās politikas jomās - budžeta un 
finanšu politika, industrijas un pakalpojumu 
politika, uzņēmējdarbības politika, reģionālā 
politika, publiskās pārvaldes politika, augstākā 
izglītība, inovācijas, tieslietu politika, sociālā 
politika. 

pētījuma rezultātu 
izmantošanai.noteiktā teritorijā. 

376. 390.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt tādas 
rīcībpolitikas izstrādi budžeta un finanšu 
politikas, industrijas un pakalpojumu politikas, 
uzņēmējdarbības politikas, reģionālās 
politikas, publiskās pārvaldes politikas, 
augstākās izglītības, inovāciju, tieslietu 
politikas, sociālās politikas jomās, kas 
pamatota ar labākiem pierādījumiem, 
izmantojot politikas pētījumus un politikas 
ietekmes izvērtējumus lēmumu pieņemšanas 
procesā.  

FM 

Vēršam uzmanību, ka prioritāro politikas jomu 
pētījumu uzskaitījums ir jāsaskaņo ar DP 
definētajām politikas jomām, kā arī VSID ( 
piem., transporta un sakaru joma kā politikas 
pētījumu joma (DP ir; DPP nav)). 

Ņemts vērā. 

DP teksta redakcija ir precizēta, 
saskaņojot to ar DPP definētajām 
prioritārajām politikas jomām, par 
kurām vienošanās panākta neoficiālo 
sarunu laikā ar EK pārtāvjiem 
2006.gada septembrī (skat. Valsts 
kancelejas 07.05.2007 vēstuli 
nr.58/SAN-989 Finanšu ministrijai „Par 
ES fondu plānošanas dokumentu 
precizēšanu”) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

377. 390., 391.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt tādas 
rīcībpolitikas izstrādi budžeta un finanšu 
politikas, industrijas un pakalpojumu politikas, 
uzņēmējdarbības politikas, reģionālās 
politikas, publiskās pārvaldes politikas, 
augstākās izglītības, inovāciju, tieslietu 
politikas, sociālās politikas jomās, kas 
pamatota ar labākiem pierādījumiem, 
izmantojot politikas pētījumus un politikas 
ietekmes izvērtējumus lēmumu pieņemšanas 
procesā.  

Atbalsta veids: Politikas izstrādei (pētījuma 
rezultātus projekta iesniedzējs paredz izmantot 
politikas plānošanas un ietekmes izvērtēšanas 
sistēmas pilnveidošanā, konkrētas 
rīcībpolitikas, politikas plānošanas dokumenta, 
normatīvā akta izstrādē vai pilnveidošanā) 
nepieciešamu nacionāla mēroga politikas 
pētījumu un politikas ietekmes izvērtējuma 
veikšana šādās politikas jomās - budžeta un 

FM 

Iesakām izvērtēt nepieciešamību atkārtoti 
iekļaut prioritāro politikas pētījumu jomu 
uzskaitījumu sadaļās Apakšaktivitātes mērķis 
un Atbalsta veids  un līdzīgu risinājumu 
piemērot citu apakšaktivitāšu aprakstos. 

Ņemts vērā. 

Precizēta teksta redakcija, no sadaļas 
„Atbalsta veids” izslēdzot prioritāro 
politikas pētījumu jomu uzskaitījumu. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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finanšu politika, industrijas un pakalpojumu 
politika, uzņēmējdarbības politika, reģionālā 
politika, publiskās pārvaldes politika, augstākā 
izglītība, inovācijas, tieslietu politika, sociālā 
politika. 

378. 396.-410.rindkopa 

4.1.2. aktivitāte. Administrat īvo šķēršļu 
samazināšana un publisko pakalpojumu 
kvalit ātes uzlabošana. 

4.1.2.1.apakšaktivitāte. Tiesiskā regulējuma 
radītā administrat īvā sloga un 
administrat īvo šķēršļu mazināšana un 
novēršana uzņēmējiem. 
Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot uzņēmējiem 
sniegto publisko pakalpojumu pieejamību, 
mazinot administratīvo slogu. 

Atbalsta veids: Administratīvā sloga 
izvērtēšanai pielietojamās 
metodoloģijas/metodikas izvēle (no jau esošām 
citu valstu lietotām pieejām) vai jaunas 
metodes izstrāde (ja nepieciešams); ex-post un 
ex-ante pētījumu veikšana administratīvā sloga 
identificēšanai; nepieciešamo rīcību/pasākumu 
identificēšana un izstrāde (balstoties uz 
pētījuma ietvaros iegūtajiem rezultātiem) 
administratīvā sloga uzņēmējiem mazināšanai; 
identificēto pasākumu realizācija, izpildes 
kontrole un izpildes novērtējums. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta ieviešanas 
izmaksas (ar pētījuma un aptaujas veikšanu 
saistītas izmaksas; projekta īstenošanai 
piesaistīto ekspertu un speciālistu atalgojums; 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 
informācijas un publicitātes izdevumi; 
kancelejas preču izmaksas; mācību, metodisko 
un informatīvo materiālu izstrāde, iespiešana, 
tulkošana un izplatīšana; ar semināru, 
konferenču un mācību organizēšanu saistītas 
izmaksas; vietējo komandējumu izmaksas); 
materiāli tehniskais nodrošinājums (telpu 

FM 

Vēršam uzmanību, ka DP izvirzītie prioritārie 
virzieni un jomas administratīvo šķēršļu 
novēršanai un publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai nav atspoguļotas DPP, lūdzam 
veikt attiecīgu papildinājumu DPP tekstā ( 
līdzīgi kā attiecībā uz prioritārajām politikas 
pētījumu jomām  4.1.1.2. – sadaļā Atbalsta 
veids). 

Daļēji ņemts vērā. 

DPP redakcija precizēta, papildinot 
4.1.2.1.apakšaktivitātes mērķi ar tiem 
priotāriem virzieniem, kas izriet no 
Pasaules Bankas 2006.gada pētījuma 
„Doing Business Economy Ranking” 
rezultātiem, proti, darbinieku 
pieņemšana darbā un atlaišana no darba, 
īpašuma reģistrācija, nodokļu 
maksāšana, ārējā tirdzniecība, licenču 
iegūšana, investoru tiesību 
aizsargāšana,.uzņēmējdarbības 
uzsākšana.  Tā kā 7 gadu periodā nav 
iespējams precīzi iezīmēt visas prioritāri 
izvērtējamās jomas un tās 
programmēšanas periodā var mainīties, 
4.1.2.aktivitātes mērķa formulējums ir 
saglabāts pietiekami vispārīgs, lai 
pieļautu uzskaitīto jomu izmaiņas. 

Tā kā līdz šim nav veikti pētījumi 
administratīvā sloga mērījumiem 
iedzīvotājiem, tad 
4.1.2.2.apakšaktivitātē pagaidām nevar 
iezīmēt noteiktus darbības virzienus. 
Tie tiks noteikti, izvērtējot 
apakšaktivitātes ietvaros veiktā 
pētījuma rezultātus. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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noma, materiāltehnisko līdzekļu noma). 

Mērķa grupa: Valsts pārvaldes iestādes, tiesas, 
institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas 
uzdevumi, publisko pakalpojumu lietotāji. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts kanceleja. 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: Tā kā apakšaktivitātes 
ietvaros tiks īstenots viens projekts, tad nav 
nepieciešamas noteikt minimālo un maksimālo 
projekta finansējuma apjomu. 

4.1.2.2.apakšaktivitāte. Tiesiskā regulējuma 
radītā administrat īvā sloga un 
administrat īvo šķēršļu mazināšana un 
novēršana iedzīvotājiem un NVO. 
Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot 
iedzīvotājiem un NVO sniegto publisko 
pakalpojumu pieejamību, mazinot 
administratīvo slogu. 

Atbalsta veids: Administratīvo šķēršļu 
izvērtēšana, apmācības un semināri, 
informācijas un publicitātes pasākumi. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta ieviešanas 
izmaksas (ar pētījuma un aptaujas veikšanu 
saistītas izmaksas; projekta īstenošanai 
piesaistīto ekspertu un speciālistu atalgojums; 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 
informācijas un publicitātes izdevumi; 
kancelejas preču izmaksas; mācību, metodisko 
un informatīvo materiālu izstrāde, iespiešana, 
tulkošana un izplatīšana; ar semināru, 
konferenču un mācību organizēšanu saistītas 
izmaksas; vietējo komandējumu izmaksas); 
materiāli tehniskais nodrošinājums (telpu 
noma, materiāltehnisko līdzekļu noma). 

Mērķa grupa: Valsts pārvaldes iestādes, tiesas, 
institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas 
uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu 
pašvaldības un to iestādes, publisko 
pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, NVO, 
interešu grupas, komercsabiedrības). 
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Finansējuma saņēmēji: Valsts kanceleja. 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: Tā kā apakšaktivitātes 
ietvaros tiks īstenots viens projekts, tad nav 
nepieciešamas noteikt minimālo un maksimālo 
projekta finansējuma apjomu. 

379. 396.-410.rindkopa 

(Skatīt iepriekš). 

FM 

Vēršam uzmanību, ka aprakstā nav minētas 
administratīvo šķēršļu novēršanai definētās 
jomas saskaņā ar DP pasākuma pamatojumā 
definētajām prioritārajām jomām ( piem., 
nodokļu politika). Lūdzam veikt attiecīgu 
papildinājumu. 

Daļēji ņemts vērā. 

Skat. Valsts kancelejas komentāru 
izziņas 378.punktā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

380. 401., 408.rindkopa 

Mērķa grupa: Valsts pārvaldes iestādes, tiesas, 
institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas 
uzdevumi, publisko pakalpojumu lietotāji. 

Mērķa grupa: Valsts pārvaldes iestādes, tiesas, 
institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas 
uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu 
pašvaldības un to iestādes, publisko 
pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, NVO, 
interešu grupas, komercsabiedrības). 

FM 

Lūdzam veikt precizējumu sadaļā  Aktivitātes 
mērķa grupas: jāprecizē un jānovērš nesakritība 
tekstos: DP : valsts tiešās pārvaldes iestādes ; 
DPP - valsts pārvaldes iestādes. 

Ņemts vērā. 

4.1.2.aktivitātes aprakstā mērķa grupas 
apraksts ir saskaņots ar DP teksta 
redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

381. 402.,409.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts kanceleja. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts kanceleja. 

TM 

Tā kā Tieslietu ministrijas kompetences jomā ir 
vairāki dienesti, kas sabiedrībai un 
nevalstiskajām organizācijām sniedz 
pakalpojumus, kuri rada administratīvo slogu, 
lūdzam Papildinājuma projekta 4.1.pasākuma 
„Labāka regulējuma politika” 4.1.2.aktivitātes 
„Administratīvo šķēršļu samazināšana un 
publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” 
4.1.2.1.apakšaktivitātē „Tiesiskā regulējuma 
radītā administratīvā sloga un administratīvo 
šķēršļu mazināšana un novēršana uzņēmējiem” 
un 4.1.2.2.apakšaktivitātē „Tiesiskā regulējuma 
radītā administratīvā sloga un administratīvo 
šķēršļu mazināšana un novēršana iedzīvotājiem 
un NVO” kā finansējuma saņēmēju norādīt arī 
valsts pārvaldes iestādes. Tieslietu ministrija 

Nav ņemts vērā. 

Apakšaktivitātes ietvaros ir plānots 
aptvert visus publisko pakalpojumu 
sniedzējus, tai skaitā, valsts pārvaldes 
institūcijas. Visas apakškativitātē 
iesaistītās grupas ir definētas sadaļā 
„mērķa grupa”. Tas, ka Valsts kanceleja 
ir noteikta kā finansējuma saņēmējs un 
apakšaktivitāte tiek ieviesta kā IPIA, 
nozīmē, ka VKanc būs atbildīga par 
finansējuma administrēšanu un projekta 
aktivitāšu īstenošanu. Apakšaktivitātē 
norādītās mērķa grupas tiks iesaistītas 
apmācībās, saņems nepieciešamo 
metodisko un informatīvo atbalstu, tiks 
iesaistīti pētījuma rezultātu izvērtēšanā 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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aicina 4.1.2.aktivitātei „Administratīvo šķēršļu 
samazināšana un publisko pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana” kā projektu atlases veidu 
noteikt atklātu konkursu. 

un projekta aktivitāšu īstenošanā. 

382. 412.-418.rindkopa 

4.1.3.1.apakšaktivitāte. Kvalitātes vadības 
sistēmas izveide un ieviešana. 
Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt vienotu, 
stratēģisku, efektīvu un caurspīdīgu pieeju 
publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, 
ieviešot kvalitātes vadības sistēmas 

Atbalsta veids: Kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešanas plānošana, kvalitātes vadības 
sistēmas elementu ieviešana, kvalitātes vadības 
sistēmas pilnveidošana, apmācības, 
pilotprojektu īstenošana, projekta 
administrēšana. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta ieviešanas 
izmaksas (projekta īstenošanai piesaistīto 
ekspertu un speciālistu atalgojums; valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas; iekšzemes 
transporta izdevumi; informācijas un 
publicitātes izdevumi; kancelejas preču 
izmaksas; mācību un metodisko materiālu 
izstrāde, iespiešana, tulkošana un izplatīšana; 
ar semināru un mācību organizēšanu saistītas 
izmaksas; vietējo un ārvalstu komandējumu 
izmaksas); projekta administrēšanas izmaksas 
(projekta administrēšanā iesaistītā personāla 
atalgojums; valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas; uzturēšanas izdevumi projekta 
administratīvajam personālam (piemēram, 
komunālie pakalpojumi, sakaru pakalpojumi, 
saimniecības izdevumi); iekšzemes transporta 
izdevumi projekta administratīvajam 
personālam; vietējie komandējumi un dienesta 
braucieni; kancelejas preču un inventāra 
izmaksas). 

Mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, 
tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi 
valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un 

FM 

Vēršam uzmanību, ka DP līmenī izvirzītās KVS 
ieviešanai  prioritārās  institūcijas  4.1.3.1. 
apakšaktivitātes aprakstā  nav iekļautas, lūdzam 
veikt attiecīgu papildinājumu DPP ( līdzīgi kā 
attiecībā uz prioritārajām politikas pētījumu 
jomām  4.1.1.2.). 

Ņemts vērā. 

Prioritāri atbalstāmās jomas, kas tika 
definētas aktivitātes mērķi, papildus ir 
iekļautas arī apakšaktivitāšu mērķa 
formulējumā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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novadu pašvaldības un to iestādes. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts tiešās pārvaldes 
iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti 
atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas 
reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes11. 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: 5 000 LVL un 25 000 
LVL. 

383. 416., 417., 423., 424.rindkopas 

Mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, 
tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi 
valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un 
novadu pašvaldības un to iestādes. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts tiešās pārvaldes 
iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti 
atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas 
reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes12. 

Mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, 
tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi 
valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un 
novadu pašvaldības un to iestādes. 

Finansējuma saņēmēji: Valsts tiešās pārvaldes 
iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti 
atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas 
reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes13. 

LPS 

4.1.3.aktivitātē „Publisko varu realizējošo 
institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes 
paaugstināšana” 4.1.3.1.apakšaktivitātē 
„Kvalit ātes vadības sistēmas izveide un 
ieviešana” un 4.1.3.2.apakšaktivitātē „Publisko 
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī” - paredzēt kā 
mērķauditoriju un finansējuma saņēmējus visus 
pašvaldību veidus, papildinot ar pagastiem, 
pilsētām un arī republikas pilsētu pašvaldības 
(tajā skaitā, Rīgas pilsētas pašvaldību), kā arī 
risināt jautājumu par papildus finansējuma 
piešķiršanu apakšaktivitāšu realizācijai. 
Finansējuma avots 2007.gada 20.februārī 
Ministru kabinetā apstiprinātais papildus 
piešķīrums 26 milj. EUR pasākumam – 
Administratīvā kapacitāte. 

Nav ņemts vērā. 

Valsts kanceleja neatbalsta finansējuma 
piešķiršanu visām pašvaldībām, jo 
administratīvi teritoriālās reformas 
pašvaldības tiks reorganizētas, 
mainīsies to funkcijas. Tādēļ nav 
pamatoti un lietderīgi no resursu 
izlietojuma viedokļa pieļaut iespēju 
veidot KVS tajās pašvaldībās, kas 
tuvāko gadu laikā reorganizēsies.  

Papildus informējam, ka, lai sniegtu 
atbalstu pašvaldību kapacitātes 
stiprināšanai, ir izveidots jauns 
4.3.pasākums „Plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību kapacitātes 
stiprināšana”. Pasākumā kā viens no 
finansējuma saņēmējiem ir iekļautas arī 
pilsētu pašvaldības. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

384. 427.rindkopa 

Teritoriju līdzsvarota attīstība tiks veicināta 
4.1.3.aktivitātes ietvaros, sniedzot atbalstu 
reģionālajām un novadu pašvaldībām un to 
iestādēm. Projektu atlasē tiks ņemti vērā šādi 
kritēriji: (1) pakalpojuma saņēmēju skaits; (2) 
pakalpojuma izmantošanas biežums. Lai 

FM 

4.1.pasākuma aprakstā teksts sadaļā Teritorijas 
līdzsvarota attīstība jāsaskaņo ar galīgo DP 
apraksta versiju, kā arī jāveic saskaņojums 
attiecībā uz plānošanas reģioniem kā mērķa 
grupu un finansējuma saņēmēju.  

Veikt vārda galotnes korekciju rindkopas 1. 

Ņemts vērā. 

DPP 4.1.pasākuma sadaļa „Teritorijas 
līdzsvarota attīstība” saskaņota ar DP 
teksta redakciju. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
11 Apakšaktivitātei plānotais finansējuma apjoms tiek iezīmēts starp saņēmēju grupām – 50% pašvaldībām un pašvaldību iestādēm, 50% valsts iestādēm. Ja izsludinātā konkursa ietvaros 
vienas saņēmēju grupas iesniegtie un apstiprinātie projekti neapgūs iezīmēto finansējumu, atlikušais finansējums tiks novirzīts otras saņēmēju grupas projektu atbalstīšanai.   
12 Apakšaktivitātei plānotais finansējuma apjoms tiek iezīmēts starp saņēmēju grupām – 50% pašvaldībām un pašvaldību iestādēm, 50% valsts iestādēm. Ja izsludinātā konkursa ietvaros 
vienas saņēmēju grupas iesniegtie un apstiprinātie projekti neapgūs iezīmēto finansējumu, atlikušais finansējums tiks novirzīts otras saņēmēju grupas projektu atbalstīšanai.   
13 Apakšaktivitātei plānotais finansējuma apjoms tiek iezīmēts starp saņēmēju grupām – 50% pašvaldībām un pašvaldību iestādēm, 50% valsts iestādēm. Ja izsludinātā konkursa ietvaros 
vienas saņēmēju grupas iesniegtie un apstiprinātie projekti neapgūs iezīmēto finansējumu, atlikušais finansējums tiks novirzīts otras saņēmēju grupas projektu atbalstīšanai. 
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veicinātu līdzsvarotu attīstību, 4.1.3.aktivitātes 
ietvaros paredzēts iezīmēt noteiktu 
finansējuma apjomu pašvaldībām, kā arī 
piešķirt papildu punktus tām pašvaldībām, 
kuru attīstība ir īpaši sekmējama, proti, 
pašvaldībām ārpus Rīgas un kuras piedalījušās 
administratīvi teritoriālajā reformā. 

vārdā „Teritorijas”. 

385. 429., 506., 531.rindkopa 

Tieši nav attiecināms, ietekmes uz vidi 
novērtējums nav veicams. 

Tieši nav attiecināms, ietekmes uz vidi 
novērtējums nav veicams. 

Pasākums neattiecas uz šo jomu. 

VIDM 

Precizēt 4.prioritātes pasākumu Labāka 
regulējuma politika un Cilvēkresursu 
kapacitātes stiprināšana aprakstos (429. un 
506.atkāpe) un 5.prioritātes pasākuma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība aprakstā 
(531.atkāpe) saskaņotību ar horizontālo 
prioritāti –ilgtspējīga attīstība atbilstoši Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm, kas 
pieņemtas ar Ministru kabineta 2002.gada 
15.augusta rīkojumu Nr. 436 „Par Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm”. 

 Nav ņemts vērā. 

Atbilstoši MK noteikumu projekta 
„K ārtība, kādā Eiropas Savienības 
fondu vadībā iesaistītās institūcijas 
nodrošina plānošanas dokumentu 
sagatavošanu un Eiropas Savienības 
fondu ieviešanu” 3.punktam horizontālā 
prioritāte „Ilgtspējīga attīstība” tiek 
skatīta vides aizsardzības kontekstā.  

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

386. 430.rindkopa 

4.1.2.aktivitātes ietvaros plānotie pētījumi 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem sniegto publisko 
pakalpojumu administratīvā sloga un 
administratīvo šķēršļu mazināšanas 
novērtēšanā un izrietošie atbalsta pasākumi 
(apmācības, konsultācijas un sabiedrības 
informēšana) netieši veicinās horizontālās 
prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu 
sasniegšanu. Informācijas pieejamības un 
kvalitātes uzlabošanās ļaus paaugstināt 
iedzīvotāju un uzņēmēju izpratni un zināšanas 
par publiskā sektora pakalpojumiem un savām 
iespējām. 4.1.1.1.apakšaktivitātē plānotās 
apmācības, kā arī informēšanas pasākumi 
veicinās vienādas izpratnes veidošanos visiem 
rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā 
iesaistītajiem partneriem, kas nodrošinās tiem 
iespēju līdzvērtīgi piedalīties politikas 
veidošanas procesā. 

FM 

Lūdzam veikt redakcionālu labojumu sadaļā 
Vienādas iespējas: „plānotie pētījumi par 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem sniegto publisko 
pakalpojumu ad. sloga un ad. šķēršļu 
mazināšanu un novēršanu un izrietošie atbalsta 
pasākumi...”. 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

387. 434.rindkopa FM Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
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4.1.1.2.apakšaktivitāte tiek ieviesta kā atklāta 
projektu iesniegumu atlase, jo potenciālo 
finansējuma saņēmēju loks ir samērā plašs un 
nav iespējams paredzēt noteiktu politikas jomu 
problēmas un aktualitātes visam 
programmēšanas periodam un līdz ar to definēt 
visu nepieciešamo pētījumu tēmas, kas būs 
nepieciešamas noteiktu rīcībpolitiku un 
normatīvo aktu izstrādei 2007. – 20013.gadā. 

Zem tabulas tekstā labot tehnisku kļūdu 2007. – 
2013. gadā. 

 

papildinājuma precizēto versiju. 

388. 4.1.Pasākuma „Labāka regulējuma politika” 
Ieviešanas tabula. (Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam novērst apakšaktivitātes 4.1.2.2. 
nosaukuma/formulējuma nekonsekvenci, aizstāt 
to sadaļā Ieviešana ar ... „ iedzīvotājiem un 
NVO” . 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

389. 4.1.Pasākuma „Labāka regulējuma politika” 
Finanšu plāns. (Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam novērst apakšaktivitātes 4.1.2.2. 
nosaukuma/formulējuma nekonsekvenci, aizstāt 
to ar ... „ iedzīvotājiem un NVO”. 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

390. 4.1.Pasākuma „Labāka regulējuma politika” 
Finansējuma kategorizācijas tabula. (Skatīt 
DPP projektu). 

FM 

Lūdzam ievietot kategorizācijas 81. koda 
nosaukumu latviešu valodā: Mehānismi labākas 
politikas un programmu izstrādei, uzraudzībai 
un novērtēšanai, nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmenī, rīcībspējas stiprināšana politiku un 
programmu īstenošanai. 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

391. 4.1.Pasākuma „Labāka regulējuma politika” 
Uzraudzības rādītāju tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

FM 

Vēršam uzmanību, ka aprēķina skaidrojuma 
sadaļā jānorāda vienas vienības izmaksas (skatīt 
arī EK DG EMPLOY 12.07.2006. vēstulē Nr. 
EMPL/A3 D (2006) 13854 izteikto 
rekomendāciju attiecībā uz atbalstu 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai un tās 
ietvaros izmantojamo uzraudzības rādītāju 
detalizācijas pakāpi); skatīt arī EK komentārus 
par DP projektu attiecībā uz rādītājiem. 

Tabulā jānovērš tehnisks defekts un jānošķir 
iznākuma rādītāji  no rezultāta rādītājiem . 

Daļēji ņemts vērā. 

DPP pasākumu aprakstos precizēti 
uzraudzības rādītāji. Papildus 
skaidrojam, ka atsevišķos gadījumos 
uzraudzības rādītāja vērtību ir iespējams 
noteikt, definējot projekta finansējuma 
apjomu un attiecīgi aprēķinot atbalstīto 
institūciju vai organizāciju skaitu. 

Veikti nepieciešamie redakcionālie 
labojumi. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

392. 4.1.Pasākuma „Labāka regulējuma politika” FM Daļēji ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
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Uzraudzības rādītāju tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

Vēršam uzmanību uz neatbilstību starp DPP 
iekļautajiem iznākuma rādītājiem − DP 
prioritāšu un pasākumu aprakstā sadaļā 
Rādītāji atspoguļota informācija, ka atbalstīto 
publiskās pārvaldes institūciju skaits ir 249, 
savukārt, DPP 4.1.3.2. un 4.1.3.1. iznākuma 
rādītāju kopsumma ir  98+65= 163. 
Nepieciešams precizējums. 

Lūdzam papildināt informāciju par bāzes 
vērtībām 2004. gadā. 

Iespēju robežās papildināta uzraudzības 
rādītāju tabula ar bāzes vērtībām 
2004.gadā vai citu gadā, par kuru ir 
pieejama bāzes vērtība. 

Papildus skaidrojam, ka DP definētais 
uzraudzības rādītājs „atbalstīto valsts 
tiešās pārvaldes institūciju skaits” 
neveidojas tikai kā 4.1.3.aktivitātes 
rādītāju kopsumma, bet gan izvērtējot 
visu 4.prioritātes aktivitāšu ietvaros 
plānoto atbalstu. Valsts tiešās pārvaldes 
institūcijas paredzēts atbalstīt katrā 
4.1.pasākuma aktivitātē un 
4.2.1.aktivitātē. 

papildinājuma precizēto versiju. 

393. 440.rindkopa 

 Pasākuma aktivitātes ir vērstas uz šādu SVID 
analīzē minēto vājo pušu un draudu 
mazināšanu un novēršanu: 

1) nav ieviesta vienota sistēma publiskās 
pārvaldes cilvēkresursu attīstībai, personāla 
vadībai; 

• nepilnīgi koordinēta un neefektīva 
publiskajā pārvaldē strādājošo 
tālākizglītība;  

• nepietiekama sabiedrības iesaiste 
publiskās pārvaldes procesos. 

2) reģionu un pašvaldību vadībai trūkst 
zināšanu un iemaņu attīstības plānošanā; 

• sociālās partnerība nav pietiekami 
attīstīta; 

• administratīvi teritoriālās reformas un 
reģionālās reformas realizācijas lēnā 
norise. 

FM 

Vēršam uzmanību uz SVID analīzē minēto vājo 
pušu un draudu atspoguļojuma veidu tekstā (to 
savstarpējo saikni un hierarhiju) un veikt 
attiecīgas korekcijas. 

Nav ņemts vērā. 

Atbilstoši vadošās iestādes 
norādījumiem sadaļa „Ievads” tiek 
izslēgta no DPP pasākumu apraksta 
(FM 22.05.2007 vēstule 21-2-01/1154). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

394. 448.rindkopa 

Daļēji pasākums sasaistās ar 1.DP 
2.1.4.aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana darba 
tirgus institūcijām” plānoto darba tirgus 
institūciju kapacitātes stiprināšanu, kas paredz 
izveidot modernas un uz klientiem vērstas 

FM 

2.2.3. nosaukumā izslēgt vardu „veselības” 
otrreizēju lietojumu. 

Nav ņemts vērā. 

Atbilstoši vadošās iestādes 
norādījumiem sadaļa „Sinerģija” tiek 
izslēgta no DPP pasākumu apraksta 
(FM 22.05.2007 vēstule 21-2-01/1154) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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institūcijas spējīgas operatīvi reaģēt uz klientu 
pieprasījumu, veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 
personāla kapacitātes stiprināšanu 
2.2.3.aktivitātē „Veselības aprūpes un 
veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla kompetences, prasmju un 
iemaņu līmeņa paaugstināšana”, izglītības 
institūciju un zinātnes un izglītības darbinieku 
kapacitātes stiprināšanu 1.prioritātē. Tomēr 
minētās aktivitātes paredz konkrētas jomas un 
konkrētu speciālistu kapacitātes stiprināšanu 
atšķirībā no šajā pasākumā plānotā. 

395. 449.rindkopa 

 Pasākums ir daļēji vērsts uz 1.DP atbalsta 
virziena „Izglītības kvalitātes uzlabošana un 
zinātnes attīstība” mērķu sasniegšanu, kas 
paredz dialoga stiprināšanu ar sociālajiem 
partneriem, darba devējiem un profesionālajām 
organizācijām profesionālās izglītības jomā 
1.3.1.1.apakšaktivitātē „Nacionālās 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide, profesionālās 
izglītības satura un profesionālajā izglītībā 
iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana”. 

FM 

Precizēt 3.1.1.1. nosaukumu „Nacionālās 
kvalifikāciju sistēmas pilnveide..” 

Nav ņemts vērā. 

Atbilstoši vadošās iestādes 
norādījumiem sadaļa „Sinerģija” tiek 
izslēgta no DPP pasākumu apraksta 
(FM 22.05.2007 vēstule 21-2-01/1154). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

396. 450.rindkopa 

 Pasākuma ietvaros plānotā 4.2.2.3.aktivitāte 
papildina EEZ un Norvēģijas divpusējā 
finanšu instrumenta pasākumu „Seed money 
facility”, kas vērsts uz projektu sagatavošanu 
EEZ un Norvēģijas divpusējā finanšu 
instrumenta atbalstam. 

FM 

Precizēt un saskaņojot ar 4.1.pasākuma aprakstā 
priekšpēdējā rindkopā nosaukumu Norvēģijas 
finanšu instruments. 

Nav ņemts vērā. 

Atbilstoši vadošās iestādes 
norādījumiem sadaļa „Sinerģija” tiek 
izslēgta no DPP pasākumu apraksta 
(FM 22.05.2007 vēstule 21-2-01/1154) 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

397. 451.rindkopa 

Pasākums ir saistīts ar 1.DP 5.prioritāti 
„Tehniskā palīdzība”, kas paredz līdzfinansēt 
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas 
struktūrfondu vadības funkciju nodrošināšanai. 
Savukārt 4.2.pasākuma „Cilvēkresursu 
kapacitātes stiprināšana” ietvaros atbalsts tiks 
sniegts publiskās pārvaldes iestāžu kapacitātes 
stiprināšanai. 

FM 

Pēdējās rindkopas noslēgumā ievietot: 
„administratīvās kapacitātes stiprināšanai”. 

 

Nav ņemts vērā. 

Atbilstoši vadošās iestādes 
norādījumiem sadaļa „Sinerģija” tiek 
izslēgta no DPP pasākumu apraksta 
(FM 22.05.2007 vēstule 21-2-01/1154). 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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398. 461.rindkopa 

Apakšaktivitātes mērķis: Ieviest tādu 
informācijas sistēmu, kas centralizēti sasaista 
personāla uzskaiti ar algu grāmatvedību un 
personāla lietvedību, kā arī nodrošinās 
informācijas operatīvu nodošana institūcijām, 
kuras pieņem lēmumus valsts pārvaldes 
cilvēkresursu attīstības politikas izstrādē un 
ieviešanā. 

FM 

Apakšaktivitātes mērķis: redakcionāli labot 
teikumu „...kā arī nodrošinās informācijas 
operatīvu nodošanu institūcijām..” 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

399. 467.-489.rindkopa 

(Skatīt DPP projektu). 

FM 

Vēršam uzmanību uz saskaņojuma 
nepieciešamību sadaļā Aktivit ātes mērķa 
grupas: attiecībā uz DP tekstu, kur minētas 
reģionālās pašvaldības, nevis plānošanas 
reģioni ( kā DPP). 

Ņemts vērā. 

DP un DPP teksta redakcijas 
4.2.pasākuma aprakstā saskaņotas, 
vārdus „reģionālās pašvaldības” 
aizstājot ar vārdiem „plānošanas 
reģioni”. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

400. 475.-481.rindkopa 

4.2.2.2.apakšaktivitāte. NVO 
administrat īvās kapacitātes stiprināšana. 
Apakšaktivitātes mērķis: Panākt aktīvu un 
kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību 
lēmumu pieņemšanas procesā un publisko 
pakalpojumu sniegšanā. 

Atbalsta veids: Aktivitātes sabiedriskā labuma 
NVO līdzdalības resursu stiprināšanai 
(subsidētās ekspertu darbavietas, stažēšanās 
publiskās pārvaldes institūcijās, tehniskais 
atbalsts līdzdalībai), aktivitātes NVO 
līdzdalības veicināšanai ES sadarbības tīklos, 
aktivitātes NVO pakalpojumu pielāgošanai 
kvalitātes standartiem, aktivitātes inovatīvu 
pakalpojumu attīstīšanai, kuri vēl nav valsts 
nodrošināto pakalpojumu sarakstā, bet kas 
risina klientu vajadzības, aktivitātes 
sabiedrības interešu aizstāvības (advocacy) 
projektu veikšanai14. 

Attiecināmās izmaksas: Projekta ieviešanas 
izmaksas (projekta īstenošanai piesaistīto NVO 

VIDM 

Precizēt 4.2.2.2.apakšaktivitāti konkrēti norādot 
NVO (biedrības un nodibinājumi) sadarbības 
sfēras un deleģētās funkcijas. 

Nav ņemts vērā. 

4.prioritātes mērķis ir paaugstināt 
kopumā NVO līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesā un politikas 
īstenošanā nacionālā un reģionālā 
līmenī. NVO kapacitātes stiprināšana ir 
specifiski vērsta uz NVO zināšanu un 
prasmju paaugstināšanu par savu 
interešu pārstāvniecību politikas 
lēmumu pieņemšanā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
14 Šis atbalsta veids neparedz atbalsta sniegšanu projektiem, kuru ietvaros tiek plānota politiska rakstura aģitācija vai kādu noteiktu politisku partiju interešu pārstāvniecība.  
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locekļu, ekspertu un speciālistu atalgojums, 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
iekšzemes transporta izdevumi, informācijas 
un publicitātes izdevumi, kancelejas preču 
izmaksas, mācību, metodisko un informatīvo 
materiālu izstrāde, iespiešana un izplatīšana, 
mācību programmu īstenošana, ar semināru, 
konferenču un mācību organizēšanu saistītas 
izmaksas, vietējo un ārvalstu komandējumu 
izmaksas, pētījumu veikšana); projekta 
administrēšanas izmaksas (projekta 
administrēšanā iesaistītā personāla atalgojums; 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 
uzturēšanas izdevumi projekta 
administratīvajam personālam (piemēram, 
komunālie pakalpojumi, sakaru pakalpojumi, 
saimniecības izdevumi); iekšzemes transporta 
izdevumi projekta administratīvajam 
personālam; vietējie komandējumi un dienesta 
braucieni; kancelejas preču un inventāra 
izmaksas); materiāli tehniskais nodrošinājums 
(telpu noma, materiāltehnisko līdzekļu iegāde 
(līdz 10%), noma, amortizācija). 

Mērķa grupa: Biedrības un nodibinājumi 
saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likumu” 
(turpmāk- NVO). 

Finansējuma saņēmēji: NVO. 

Minimālais un maksimālais projekta 
finansējuma apjoms: 1000 LVL un 25 000 
LVL. 

401. 487.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: NVO, plānošanas 
reģioni, novadu un republikas pilsētu 
pašvaldības15. 

LPS 

4.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts NVO un 
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES 
struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā”. 
Lūdzam ņemt vērā to, ka Rīgas pilsētā 2004. – 
2006.gadā Eiropas Savienības finansējumu 

Nav ņemts vērā. 

Tā kā apakšaktivitātei paredzētais 
finansējums ir ierobežots, tas jānovirza 
tiem projektu iesniedzējiem, kas nav 
saņēmuši līdzīgu atbalstu. Otrkārt, viens 
no nosacījumiem atbalsta saņemšanai ir 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

                                                 
15 Uz finansējumu šīs apakšaktivitātes ietvaros nedrīkst pretendēt NVO un pašvaldības, kas saņēmušas finansējumu savu projektu realizācijai līdzīgu aktivitāšu ietvaros, piemēram, 2004.- 
2006.programmēšanas perioda grantu shēmas „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai” ietvaros.  
Apakšaktivitātei plānotais finansējuma apjoms tiek iezīmēts starp saņēmēju grupām – 50% pašvaldībām un pašvaldību iestādēm, 50% NVO. Ja izsludinātā konkursa ietvaros vienas 
saņēmēju grupas iesniegtie un apstiprinātie projekti neapgūs iezīmēto finansējumu, atlikušais finansējums tiks novirzīts otras saņēmēju grupas projektu atbalstīšanai. 
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līdzīgu aktivitāšu ietvaros ir saņēmis tikai viens 
Rīgas domes departaments, līdz ar to būtu 
nepieciešams paredzēt iespēju pārējām Rīgas 
pilsētas pašvaldības iestādēm saņemt 
finansējumu šajā apakšaktivitātē (neizslēgt 
iespējas visām pašvaldības iestādēm pretendēt 
uz finansējuma saņemšanu, ja 2004. – 
2006.gadā finansējumu līdzīgām aktivitātēm ir 
saņēmusi kāda atsevišķa pašvaldības iestāde). 

projekta iesniedzēja spēja nodrošināt 
projekta rezultātu ilgtspēju. 

402. 492.rindkopa 

Atbalsta veids: Speciālistu (plānotāji, tai 
skaitā, teritoriju plānotāji, projektu vadītāji, 
juristi) piesaiste (6 mēneši - 1 gads), 
apmācības. 

LPS 

Atbalsta saņēmēju (speciālistu) loku papildināt 
ar šādiem speciālistiem: sociālie darbinieki, 
nodarbinātības speciālisti.  2005.gadā 435 
pašvaldībās (82,1% no visām pašvaldībām) bija 
nodarbināti 1 454 sociālā darba speciālisti, no 
kuriem 507 jeb 34,9% bija nepieciešamā 
izglītība, t.sk. sociālā darbinieka izglītība - 400 
darbiniekiem, bet 107 darbiniekiem - sociālā 
aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās 
palīdzības organizatora kvalifikācija. Savukārt, 
63,1% no kopējā sociālā darba speciālistu 
skaita 2005.gadā nebija atbilstošas izglītības. 
2005.gadā konkrēto studējošo skaits bija 375 
jeb 25,7% no visiem pašvaldībās strādājošajiem 
sociāla darba speciālistiem. 2005.gadā 67 bērnu 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās strādāja 472 sociālā 
darba speciālisti, no tiem 67 ar atbilstošu 
izglītību, t.sk., ar sociālā darbinieka izglītību 33 
darbinieki. 2005.gadā 106 pašvaldību un valsts 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 
pieaugušām personām kopā strādāja 359 
sociālā darba speciālisti, no kuriem 121 ar 
atbilstošu izglītību, t.sk., 48 darbiniekiem bija 
sociālā darbinieka kvalifikācija. 

 Savukārt, lai pildītu Bezdarbnieku un 
darba meklētāju likuma 8. pantā noteiktos 
pašvaldību pienākumus, pašvaldībās ir 
nepieciešami nodarbinātības jautājumu 
speciālisti, kuru praktiski nav, izņemot Liepājas 
pilsētas domi. Arī Lisabonas stratēģijā ir 

Nav ņemts vērā 

Minētā aktivitāte ir svītrota no VK 
atbildības un iekļauta RAPLM 
izstrādātajā 4.3.pasākumā „Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības plānošanas 
kapacitātes stiprināšana”. 

RAPLM viedoklis: 

Pplānošanas reģions vai vietējā 
pašvaldība ir tiesīga pati izlemt, kādi 
speciālisti ir nepieciešami, lai uzlabotu 
plānošanas reģiona vai vietējās 
pašvaldības administratīvo kapacitāti.  

 

Atbalsta veids un tā iedarbības loģika: 
piesaistīto jauno speciālistu darba alga 
18 mēnešiem, darba vietas iekārtošana 
un darba procesa nodrošināšana. 
Atbalsts tiks sniegts plānošanas 
reģioniem un vietējām pašvaldībām – 
pilsētām un novadiem. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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norādīts uz pašvaldību lomu un nepieciešamo 
ieguldījumu nodarbinātības jautājumu 
risināšanā.  

403. 495.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Plānošanas reģioni, 
novadu un republikas pilsētu pašvaldības, 
reģionālās pārvaldes institūcijas. 

 

SM 

Izteikt 495 rindkopu šādā redakcijā: 

„Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes 
institūcijas un kapitālsabiedrības, kas veic 
valsts pārvaldes funkcijas, plānošanas reģioni, 
novadu un republikas pilsētu pašvaldības, 
reģionālās pārvaldes institūcijas”, attiecīgi 
precizējot arī attiecīgās apakšaktivitātes 
nosaukumu. 

Pamatojums: Nopietnas problēmas publiskās 
pārvaldes profesionāļu sagatavošanā un 
piesaistē ir ne tikai pašvaldībām, bet arī valsts 
sektoram. 

Nav ņemts vērā 

Saskaņā ar MK 2007.gada 27.februāra 
lēmumu par „ES SF un KF piešķīruma 
sadalījumu starp VSID 2007. – 
2013.gadamm projekta tematiskajām 
asīm un pasākumiem” finansējums 
administratīvās kapacitātes celšanai tika 
sadalīts: VK kompetencē ir valsts 
līmeņa institūcijas, savukārt, RAPLM 
kompetencē ir reģionālā un vietējā 
pārvaldes līmeņa administratīvās 
kapacitātes paaugstināšana. 

Saskaņā ar šo lēmumu, RAPLM ir 
sagatavojusi komentārus 1.DP 
precizēšanai un iesniegusi vadošai 
iestādei. Dotajā brīdī tiek precizēts DP 
4.3.pasākuma papildinājums, lai 
iesniegtu vadošai iestādei iekļaušanai 
1.DPP 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

404. 501.rindkopa 

Finansējuma saņēmēji: Valsts kanceleja. 

TM 

Tā kā tieslietu jomas speciālistu sagatavošana ir 
ļoti būtiska, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
normatīvās bāzes izveidi un piemērošanu, 
lūdzam Papildinājuma projekta 4.2.3.aktivitātes 
„Publiskās pārvaldes profesionāļu 
sagatavošanas pilnveide” 4.2.3.2.apakšaktivitātē 
„Sadarbība ar izglītības iestādēm pilnveidošana 
publiskās pārvaldes speciālistu sagatavošanā” 
gan kā mērķa grupu, gan kā finansējuma 
saņēmēju norādīt pārvaldes iestādes un 
juridiskās personas, kas nodrošina publiskās 
pārvaldes speciālistu izglītošanu. Tieslietu 
ministrija aicina 4.2.3.2.apakšaktivitātē 
„Sadarbība ar izglītības iestādēm pilnveidošana 
publiskās pārvaldes speciālistu sagatavošanā” 
kā projektu atlases veidu noteikt atklātu 
konkursu. 

Nav ņemts vērā. 

Apakšaktivitātes ietvaros ir plānots 
aptvert visas publisko varu realizējošās 
institūcijas, tai skaitā, valsts pārvaldes 
institūcijas. Visas apakškativitātē 
iesaistītās grupas ir definētas 
4.1.1.1.apakšaktivitātes sadaļā „mērķa 
grupa”. Tas, ka Valsts kanceleja ir 
noteikta kā finansējuma saņēmējs un 
apakšaktivitāte tiek ieviesta kā IPIA, 
nozīmē, ka VKanc būs atbildīga par 
finansējuma administrēšanu un projekta 
aktivitāšu īstenošanu. Apakšaktivitātē 
norādītās mērķa grupas tiks iesaistītas 
projekta aktivitāšu īstenošanā. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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405. 4.2.Pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes 
stiprināšana” Ieviešanas tabula. (Skatīt DPP 
projektu). 

RAPLM 

Ņemot vērā, ka RAPLM nolikumā ir noteikta 
ministrijas kompetence pašvaldību attīstības 
veicināšanā, kā arī Administratīvi teritoriālās 
reformas likumā RAPLM ir dots uzdevums – 
izveidot attīstīties spējīgas administratīvās 
teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas 
nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, noteikt RAPLM kā atbildīgo 
iestādi 4.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes 
stiprināšana” 4.2.3.1.apakšaktivitātes „Atbalsts 
speciālistu piesaistei plānošanas reģionos un 
novadu pašvaldībās” īstenošanai.  

Papildus informējam, ka, saskaņā ar Eiropas 
Komisijas rekomendācijām, RAPLM ir 
izstrādājusi un ar š.g. 27.februāra vēstuli Nr.1-
04/1413 iesniegusi Finanšu ministrijai 
iekļaušanai DPP priekšlikumu jaunam 
pasākumam „Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību kapacitātes stiprināšana”, piedāvājot 
kompleksu risinājumu plānošanas reģioniem, 
pilsētām un novadiem kapacitātes stiprināšanai, 
kas sekmēs efektīvu stratēģisko plānošanu un 
veiksmīgu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 
struktūrfondu apgūšanu. Pasākuma ietvaros 
plānots īstenot divas aktivitātes: 

– „Speciālistu piesaiste plānošanas 
reģioniem, pilsētām un novadiem”, kuras 
mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu, 
pilsētu un novadu pašvaldību 
administratīvo kapacitāti, sekmējot 
efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām 
atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas 
reģionu un vietējās pārvaldes līmenī 
(pilsētās un novados); 

– „Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas un 
projektu ieviešanas un uzraudzības 
kapacitātes paaugstināšana”, kuras 
mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu 
un vietējo pašvaldību attīstības, t.sk., 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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stratēģiskās plānošanas, un projektu 
ieviešanas un uzraudzības kapacitāti, kā 
arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un 
plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādi, 
ieviešanas uzraudzību un to savstarpējo 
sasaisti un sasaisti ar nacionālā līmeņa 
plānošanas dokumentiem.  

Šobrīd tiek veiktas pārrunas ar Valsts kanceleju 
par pasākuma aprakstu; 

406. 512., 514., 515.rindkopa 

4.2.1.aktivitāte tiek ieviesta kā ierobežota 
projektu iesniegumu atlase, jo ir skaidri 
definējams ierobežotais finansējuma saņēmēju 
loks, kas spēj nodrošināt apakšaktivitātes 
īstenošanu 

 4.2.2.2.un 4.2.2.3.apakšaktivitātes tiek ieviestas 
kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo 
projekta iesniedzēju loks ir plašs loks un tas 
programmēšanas periodā var mainīties. Ņemot 
vērā projektu iesniedzēju dažādo specializāciju 
un pieredzi apakšaktivitātes darbības jomā, 
nevar tikt izmantota vienota pieeja un 
nosacījumi. 

 4.2.3.1.apakšaktivitāte tiek ieviesta kā atklāta 
projektu iesniegumu atlase, jo potenciālo 
finansējuma saņēmēju loks ir plašs un var 
atšķirties to vajadzības un nepieciešamība pēc 
noteiktu nozaru speciālistiem. 
Programmēšanas periodā, realizējot plānotās 
aktivitātes un sasniedzot izvirzītos mērķus, 
nepieciešamība pēc konkrētiem speciālistiem 
vai var mainīties. 

FM 

Lūdzam veikt redakcionālus labojumu :4.2.1. – 
teksta beigās „. „(punkts);4.2.2.2. un 4.2.2.3. – 
izslēgt „loks”; 4.2.3.1. – teksta beigās izslēgt 
„vai”.  

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

407. 4.2.Pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes 
stiprināšana” Finansējuma kategorizācijas 
tabula. (Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam ievietot kategorizācijas 81. koda 
nosaukumu latviešu valodā: Mehānismi labākas 
politikas un programmu izstrādei, uzraudzībai 
un novērtēšanai, nacionālā, reģionālā un vietējā 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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līmenī, rīcībspējas stiprināšana politiku un 
programmu īstenošanai. 

408. 4.2.Pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes 
stiprināšana” Uzraudzības rādītāju tabula. 
(Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam pamatot finansējuma apjomu katrā 
apakšaktivitātē, vienlaikus papildinot aili 
Apr ēķina skaidrojums ar vienas vienības 
izmaksām. Vienlaikus vēršam uzmanību uz 
iznākuma rādītāja izvēles specifiku, norādot, ka 
atbalstīto projektu skaits 4.2.2.3. apakšaktivitātē 
nav piemērojams kā iznākuma rādītājs. 

Daļēji ņemts vērā. 

DPP pasākumu aprakstā precizēti 
uzraudzības rādītāji. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

409. 4.2.Pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes 
stiprināšana” Uzraudzības rādītāju tabula. 
(Skatīt DPP projektu). 

FM 

Attiecībā uz izvērsto skaidrojumu par aprēķinu, 
vēršam uzmanību uz pretrunu attiecībā uz 
plānoto ( pieejamo) summu atbilstību šim 
skaidrojumam. Piem., 4.2.2.1. ietvaros plānotie 
resursi sociālo partneru atbalstam neatbilst 
skaidrojumā sniegtajiem datiem attiecībā uz 
koplīgumu ieviešanas izmaksām un sociālo 
partneru dalīborganizāciju atbalsta izmaksām. 
Lūdzam precizēt šo un citu skaidrojumu 
savstarpējo atbilstību resursu plānojumam un to  
loģisko saikni. 

Daļēji ņemts vērā. 

DPP pasākumu aprakstā precizēti 
uzraudzības rādītāji 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

410. 4.2.Pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes 
stiprināšana” Uzraudzības rādītāju tabula. 
(Skatīt DPP projektu). 

FM 

Lūdzam veikt tehniskas korekcijas ailē 
Apr ēķina skaidrojums: 2007.-2013. gadam. 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

411. 516./517.rindkopa RAPLM 

Iekļaut pasākumu „Plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 
DPP. 

Pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību kapacitātes stiprināšana”, saskaņā ar 
Eiropas Komisijas rekomendācijām, tiek 
piedāvāts, kā papildinošs prioritātei 
„Policentriska attīstība”. Tā ietvaros plānots 
sniegt atbalstu plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību kapacitātes stiprināšanai, tai skaitā, 
pilsētu attīstības stratēģiju un  investīciju plānu 
sagatavošanai atbilstoši integrētās pieejas 
prasībām, kas sekmēs efektīvu ES struktūrfondu 

Ņemts vērā Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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līdzekļu apguvi, ieviešot infrastruktūras 
attīstības projektus prioritātes „Policentriska 
attīstība” ietvaros. Pamatojoties uz 
izstrādātajiem investīciju plāniem, tiks izvēlēts 
pilsētu un to pieguļošo teritoriju izaugsmei 
nozīmīgāko projektu kopums atbalsta 
saņemšanai pilsētvides prioritātes ietvaros. Šeit 
jāatzīmē, ka pilsētām, kurām jau ir integrētas 
teritoriju attīstības stratēģijas un to ieviešanas 
plāni, vai arī kuras šī gada laikā tos izstrādās 
par saviem līdzekļiem, būs iespēja pieteikties 
atbalsta saņemšanai pilsētvides prioritātes 
ietvaros bez papildus atbalsta no Eiropas 
Sociālā fonda investīciju plānu sagatavošanai, 
tādā veidā sekmējot pilsētvides prioritātes 
līdzekļu ātrāku apguves uzsākšanu. Lai 
nodrošinātu efektīvāku un kompleksu 
risinājumu, RAPLM piedāvā pasākuma ietvaros 
atbalstu arī speciālistu piesaistei plānošanas 
reģioniem, pilsētām un novadiem. Kopējais 
pasākuma īstenošanai nepieciešamais 
finansējums ir 26 milj. EUR. Pasākuma 
aprakstu skatīt zemāk. 

 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildin ājuma 

4. priorit ātes „Administrat īvās kapacitātes stiprināšana” 

4.3. pasākumam „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apraksts 

 

Ievads 
1. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un stratēģiskās plānošanas kapacitātes stiprināšana, paaugstinot to darbības efektivitāti, līdzdarbojoties politikas veidošanas un 
īstenošanas procesā, izstrādājot kvalitatīvus attīstības plānošanas dokumentus un veidojot sadarbības tīklus, veicinās visas valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu ekonomisko un sociālo izaugsmi. 
Investīcijas augstākminētajās jomās ilgtermiņā sniedz atdevi mūsdienīgas, uz sabiedrības interesēm orientētas, efektīvas un caurskatāmas publiskās pārvaldes veidolā. 

2. Eiropas Komisijas paziņojumā „Kohēzijas politika izaugsmes un darbavietu atbalsta jomā: Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes 2007.-2013.gadam” publiskās pārvaldes darbības 
kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana tiek uzsvērta kā nozīmīgs aspekts teritoriju ekonomiskajā izaugsmē, sadarbības nodrošināšanā starp teritorijām. 

3. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam nosaka, ka ir nepieciešams pabeigt administratīvi teritoriālo reformu, izveidojot darboties spējīgas pašvaldības, ir jāpanāk 
stratēģiskās vadības principu izmantošana vietējās pašvaldībās un plānošanas reģionos un jāveicina vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu iesaistīšanos sociālajā dialogā. Latvijas Nacionālās 
Lisabonas programmas 2005.-2008.gadam mērķis ir valsts izaugsmes un nodarbinātības veicināšana valstī. Kā viens no galvenajiem uzdevumiem ir noteikts stratēģiskās plānošanas ieviešana 
valsts pārvaldes institūcijās, kas var tikt attiecināts arī uz reģionālo un vietējo pārvaldi. Tiek uzsvērts, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošana un sadarbības veicināšana var īstenot 
Lisabonas programmas izvirzītos mērķus. Reģionālās politikas pamatnostādnēs ir izvirzīti vairāki virzieni politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, kas nosaka nepieciešamību stiprināt 
plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību darbības un plānošanas kapacitāti: 
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� veidot un īstenot savstarpēji koordinētu nozaru un reģionālo politiku; 

� nodrošināt valsts atbalsta programmu un ES struktūrfondu finansējumu sadali starp plānošanas reģioniem atbilstoši plānošanas reģionu attīstības programmās noteiktajam; 

� sniegt atbalstu reģionālā un vietējā līmeņa institūcijām to kapacitātes paaugstināšanai. 

 

Pasākuma mērķis 
4. Pasākuma mērķis ir plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana, lai veicinātu to aktīvu līdzdalību un pārstāvniecību 
politikas veidošanas un īstenošanas procesā, uzlabotu pieņemto lēmumu kvalitāti un izstrādātu kvalitatīvus plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus, nodrošinot 
to sasaisti ar nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī rosinātu diskusijas par plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības un investīciju prioritātēm. 

 

Sinerģija 
5. Pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību kapacitātes stiprināšana” papildina Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros plānotā pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides 
un pilsētreģionu attīstībai” aktivitātes, kuru ietvaros Latvijas pilsētas varēs saņemt atbalstu infrastruktūras projektu īstenošanai, lai sekmētu pilsētu konkurētspēju un pievilcību. Administratīvās 
un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana vietējā un reģionālajā pārvaldes līmenī ir priekšnosacījums kvalitatīvu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu identificēšanai, izstrādei un 
ieviešanai pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” ietvaros, gan arī citu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros. 4.3.2.aktivitātes 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas un projektu ieviešanas un uzraudzības kapacitātes paaugstināšana” ietvaros pilsētas, kuras tiks atbalstītas Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda ietvaros plānotā pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” ietvaros, varēs sagatavot investīciju plānus saskaņā ar integrēto pieeju. 

 

Aktivit ātes 
6. 4.3.1.aktivitāte. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem. 

7. Aktivitātes mērķis: Paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu 
piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī (pilsētās un novados).  

8. Izdevumi, kurus paredzēts finansēt no ESF: 16 050 000 EUR 

9. Atbalsta veids un tā iedarbības loģika: piesaistīto jauno speciālistu darba alga 24 mēnešiem, darba vietas iekārtošana un darba procesa nodrošināšana. Atbalsts tiks sniegts plānošanas 
reģioniem un vietējām pašvaldībām.  

10. Attiecināmās izmaksas:  

11. Projekta ieviešanas izmaksas ietilpst speciālista (-u) darba samaksa, sociālās apdrošināšanas iemaksas, transporta izdevumi, komandējumi, kancelejas izdevumi, publicitātes pasākumi. 

12. Projekta administrēšanas izmaksas – 10 – 15% no projekta kopējām izmaksām. Tajās ietilpst projekta administrēšanā iesaistītā personāla atalgojums; valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas; uzturēšanas izdevumi projekta administratīvajam personālam; transporta izdevumi projekta administratīvajam personālam; kancelejas preču un inventāra izmaksas. 

13. Materiāli tehniskais nodrošinājums – 5 – 10%. Tajā ietilpst materiāltehnisko līdzekļu iegāde un noma. 

14. Aktivitātes mērķa grupa: Plānošanas reģioni, vietējās pašvaldības – pilsētas un novadi. 

15. Finansējuma saņēmēji: Plānošanas reģioni, pilsētu domes un novadu domes. 

16. Minimālais projekta finansējums:  

• Plānošanas reģioniem – 50 000 EUR; 

• Lielo16 pilsētu domēm – 50 000 EUR; 

                                                 
16 Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils 
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• Pilsētu un novadu domēm – 25 000 EUR. 

17. Maksimālais projekta finansējums:  

• Plānošanas reģioniem – 500 000 EUR; 

• Lielo pilsētu domēm – 150 000 EUR; 

• Pilsētu un novadu domēm – 100 000 EUR. 

18. 4.3.2.aktivitāte. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas un projektu ieviešanas un uzraudzības kapacitātes paaugstināšana. 

19. Aktivitātes mērķis: Paaugstināt plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības, t.sk., stratēģiskās plānošanas, un projektu ieviešanas un uzraudzības kapacitāti, kā arī veidot un 
attīstīt pašvaldību grupu un plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, ieviešanas 
uzraudzību un to savstarpējo sasaisti un sasaisti ar nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem. 

20. Izdevumi, kurus paredzēts finansēt no ESF: 9 950 000 EUR 

21. Atbalsta veids un tā iedarbības loģika atbalsts paredzēts plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas un projektu ieviešanas un uzraudzības kapacitātes 
paaugstināšanai, plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai. Atbalsts tiks sniegts RAPLM, plānošanas reģioniem un vietējām 
pašvaldībām.  

22. Attiecināmās izmaksas:  

23. Projekta ieviešanas izmaksas ir apmācības, semināri, forumi un konferences ar ekspertu piesaisti; situācijas novērtējums (pētījumi) nacionālajā, reģionālajā un vietējā pārvaldes līmenī; 
vidēja termiņa attīstības plānošanas esošo dokumentu aktualizācija vai jaunu dokumentu izstrāde plānošanas reģionos un vietējā pārvaldes līmenī; attīstības plānošanas metodiskā vadība 
reģionālajā un vietējā publiskās pārvaldes līmenī, plānošanas dokumentu un projektu ieviešanas un uzraudzības sistēmas ieviešana pašvaldībās; datu bāžu un sadarbības tīmekļa izveidošana 
globālajā tīmeklī; integrētie investīciju plāni; potenciālo investīciju projektu priekšizpēte. 

24. Projekta administrēšanas izmaksas – 10 – 15% no projekta kopējām izmaksām. Tajās ietilpst projekta administrēšanā iesaistītā personāla atalgojums; valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas; uzturēšanas izdevumi projekta administratīvajam personālam; transporta izdevumi projekta administratīvajam personālam; kancelejas preču un inventāra izmaksas. 

25. Materiāli tehniskais nodrošinājums – 5 – 10%. Tajā ietilpst materiāltehnisko līdzekļu iegāde un noma. 

26. Aktivitātes mērķa grupa: plānošanas reģioni, vietējās pašvaldības – pilsētas un novadi, RAPLM. 

27. Finansējuma saņēmēji: plānošanas reģioni, pilsētu domes, novadu domes (pēc 2009.gada), RAPLM. 

28. Minimālais projekta finansējums: 5 000 EUR. 

29. Maksimālais projekta finansējums: 200 000 EUR. 

 

Valsts atbalsts 
30. Valsts atbalsts nav attiecināms. 

 

Saskaņa ar horizontālajām priorit ātēm 
Teritorijas līdzsvarota attīstība 

31. Pasākuma ieviešanai būs tieša ietekme horizontālās prioritātes „Teritorijas līdzsvarota attīstība” mērķu sasniegšanā, nodrošinot iespēju paaugstināt administratīvās un attīstības 
plānošanas kapacitāti publiskās pārvaldes funkciju veikšanai, kas ir būtiski priekšnoteikumi teritoriju ilgtspējīgai attīstībai.  

32. Aktivit ātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros atbalsts tiks sniegts plānošanas reģioniem, pilsētu, izņemot Rīgas pilsētu, un novadu 
pašvaldībām. Šīs aktivitātes ietvaros atbalstu saņems visi plānošanas reģioni. Pilsētu un novadu pašvaldībām atbalsts tiks sniegts divās kārtās: (1) līdz 2009.gadam tiks atbalstītas pilsētas, kas 
pretendē uz atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Ilgtspējīga pilsētvides un pilsētreģionu attīstība” ietvaros, rajonu centru pilsētas un uz 2008.gada 1.janvāri 
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izveidotie novadi; (2) pēc 2009.gada tiks atbalstītas novadu pašvaldības, izņemot tās, kuru sastāvā būs pilsētas, kuras atbalstu būs saņēmušas līdz 2009.gadam, priekšrocību dodot pašvaldībām ar 
lielāku iedzīvotāju skaitu, kā arī ņemot vērā pašvaldību uzrādīto problēmu aktualitāti un nozīmīgumu. 

33. Aktivit ātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros tiks atbalstītas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas darbības. Atbalstu ir paredzēts sniegt visiem plānošanas reģioniem. Šīs aktivitātes ietvaros atbalstu saņems visi plānošanas reģioni. Pilsētu un novadu pašvaldībām atbalsts tiks sniegts 
divās kārtās: (1) līdz 2009.gadam tiks atbalstītas pilsētas, kas pretendē uz atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Ilgtspējīga pilsētvides un pilsētreģionu attīstība” 
ietvaros, rajonu centru pilsētas un uz 2008.gada 1.janvāri izveidotie novadi; (2) pēc 2009.gada tiks atbalstītas novadu pašvaldības, izņemot tās, kuru sastāvā būs pilsētas, kuras atbalstu būs 
saņēmušas līdz 2009.gadam. 

Makroekonomiskā stabilitāte 

34. Politikas izstrādes procesa kvalitāte, pieņemto lēmumu pamatotība ir faktori, kas gan nacionālā, gan reģionālā līmenī ietekmē valsts un reģionu ekonomisko un sociālo stabilitāti un 
attīstību. Tādēļ pašvaldību un plānošanas reģionu administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai kā vienam no makroekonomisko stabilitāti ietekmējošam aspektam šī 
pasākuma ietvaros ir īpaša nozīme. Tiks veicināta diskusija par plānošanas reģionu investīciju prioritātēm un virzieniem, tādejādi radot priekšnosacījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
bezdarba problēmu risināšanai plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās. 

Ilgtspējīga attīstība 

35. Pasākums ir vērsts uz administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanu kā rezultātā tiks piesaistīti kvalificēti speciālisti, kas plānos administratīvo teritoriju attīstību 
saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principiem.  

Vienādas iespējas 

36. Pasākuma ietvaros atbalstu paredzēts sniegt plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās no jauna piesaistītiem un strādājošiem speciālistiem neatkarīgi no to dzimuma, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, seksuālās orientācijas, vecuma. 

 

Informācijas sabiedrība 

37. Pasākuma īstenošana sekmēs šīs horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu, jo 1.aktivitātes ietvaros tiek paredzēta iespēja piesaistīt IT speciālistus plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanai un iekļaušanai topošajā e-pārvaldē. Savukārt, 2.aktivitātes ietvaros ir paredzēta iespēja izveidot datu bāzes un sadarbības tīmekļus globālajā 
tīmeklī, kas būs pieejami visām ieinteresētajām pusēm un veicinās informācijas izplatību par plānošanas reģioniem. 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

38. Tieši nav attiecināms. 

 

Ieviešana*  

 

Aktivit ātes / 
apakšaktivitātes nr. un 

nosaukums 

 

Projektu 
atlases veids 

 

Starpniek- 
institūcija / 
Atbildīgā 
iestāde 

 

Funkcijas 

 

Sadarbības 
iestāde 

 

Funkcijas 

Plānotais projektu 
iesniegumu 
pieņemšanas 

uzsākšanas datums 

4.3.1. Speciālistu piesaiste 
plānošanas reģioniem, 
pilsētām un novadiem 

Ierobežota 
projektu 
atlase** 

RAPLM 1.DP izstrādāšana (nozares 
kompetences ietvaros). 

2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, 
attiecināmo izmaksu, atbilstošo 
aktivitāšu, utml.) izstrādāšana. 

VRAA 1.Projektu ieviešanas 
uzraudzība, līgumu slēgšanas. 

2.Kontrole un pārbaudes 
projektu īstenošanas vietās. 

3.Maksājumu pieprasījumu 

Ne ātrāk kā 
2008.gada janvāris. 
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3.Finanšu plānošana. 

4.Uzraudzība prioritātes 

līmenī. 

5.Projektu atlase un apstiprināšana. 

pārbaude un apstiprināšana, 
izdevumu deklarāciju 
sagatavošana. 

4.Informācijas un publicitātes 
pasākumi aktivitāšu līmenī. 

4.3.2. Plānošanas reģionu 
un vietējo pašvaldību 
attīstības plānošanas un 
projektu ieviešanas un 
uzraudzības kapacitātes 
paaugstināšana 

Ierobežota 
projektu 
atlase** 

RAPLM 1.DP izstrādāšana (nozares 
kompetences ietvaros). 

2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, 
attiecināmo izmaksu, atbilstošo 
aktivitāšu, utml.) izstrādāšana. 

3.Finanšu plānošana. 

4.Uzraudzība prioritātes 

līmenī. 

5.Projektu atlase un apstiprināšana. 

VRAA 1.Projektu ieviešanas 
uzraudzība, līgumu slēgšanas. 

2.Kontrole un pārbaudes 
projektu īstenošanas vietās. 

3.Maksājumu pieprasījumu 
pārbaude un apstiprināšana, 
izdevumu deklarāciju 
sagatavošana. 

4.Informācijas un publicitātes 
pasākumi aktivitāšu līmenī. 

Ne ātrāk kā 
2008.gada janvāris. 

 * saskaņā ar NSID 6.1.2.sadaļu „Starpniekinstitūcijas”.  

** - Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, jo ir skaidri definējams finansējuma saņēmēju loks, kas spēj nodrošināt aktivitātes īstenošanu, visu minēto mērķa grupu vajadzību 
apmierināšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

 

 

 

Finanšu plāns (EUR) 

 Kopā Publiskais 
finansējums 

Struktūrfonds/ 
Kohēzijas fonds 

Nacionālais 
publiskais 

finansējums 

Privātais 
finansējums 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

4.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību kapacitātes stiprināšana 

Kopā 30 588 235 30 588 235 26 000 000 4 588 235 0 

2007. - - - - - 

2008. 7 390 118 7 390 118 6 281 600 1 108 518 0 

2009. 4 092 706 4 092 706 3 478 800 613 906 0 

2010. 4 364 941 4 364 941 3 710 200 654 741 0 

2011. 4 637 176 4 637 176 3 941 600 695 576 0 
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2012. 4 912 471 4 912 471 4 175 600 736 871 0 

2013. 5 190 823 5 190 823 4 412 200 778 623 0 

4.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

Kopā 18 882 353 18 882 353 16 050 000 2 832 353 0 

2007. - - - - - 

2008. 4 561 976 4 561 976 3 877 680 684 296 0 

2009. 2 526 459 2 526 459 2 147 490 378 969 0 

2010. 2 694 512 2 694 512 2 290 335 404 177 0 

2011. 2 862 565 2 862 565 2 433 180 429 385 0 

2012. 3 032 506 3 032 506 2 577 630 454 876 0 

2013. 3 204 335 3 204 335 2 723 685 480 650 0 

4.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas un projektu ieviešanas un 
uzraudzības kapacitātes paaugstināšana 

Kopā 11 705 882 11 705 882 9 950 000  1 755 882 0 

2007. - - - - - 

2008. 2 828 141 2 828 141 2 403 920 424 221 0 

2009. 1 566 247 1 566 247 1 331 310 234 937 0 

2010. 1 670 429 1 670 429 1 419 865 250 564 0 

2011. 1 774 612 1 774 612 1 508 420 266 192 0 

2012. 1 879 965 1 879 965 1 597 970 281 995 0 

2013. 1 986 488 1 986 488 1 688 515 297 973 0 

 

Finansējuma sadalījums pa kategorizācijas kategorijām 

Aktivit ātes / 
apakšaktivitātes nr. 

Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no pasākuma 
finansējuma 

4.3.1. 81. Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība 
un izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā uz 
politikas un programmu nodrošināšanu. 

62% 

4.3.2. 81. Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība 38% 
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un izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā uz 
politikas un programmu nodrošināšanu. 

 

Uzraudzības rādītāji 

Iznākuma rādītāji Kvantifik ācija 
2004.gadā 

Kvantifik ācija 
2009.gadā 

Kvantifik ācija 
2013.gadā 

Saiknes ar investīciju virzienu 
pamatojums 

Apr ēķina skaidrojums 

4.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

Piesaistīto speciālistu skaits 
plānošanas reģionos, pilsētās 
un novados 

0 241 400 4.3.1.aktivitāte Tiek plānots, ka plānošanas reģions 
gadā vidēji piesaista 5 speciālistus 
(bet ne vairāk kā 20 speciālistus 
programmēšanas periodā). Savukārt, 
pilsētas un novadi pirmajā uzsaukumā 
piesaista 100 jaunos speciālistus, 
otrajā – 442 speciālistus. Vidējās 
izmaksas viena speciālista piesaistei ir 
12 500 EUR (vienam gadam).  

4.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas un projektu ieviešanas un uzraudzības kapacitātes paaugstināšana 

Organizēto konferenču, 
semināru (skaits) 

0 1 5 4.3.2.aktivitāte  

Veikto pētījumu (skaits) 0 1 9 4.3.2.aktivitāte  

Izveidoto datu bāžu skaits un 
sadarbības tīmekļi globālajā 
tīmeklī (skaits) 

0 0 5 4.3.2.aktivitāte Katrā plānošanas reģionā var tikt 
izveidota viena datu bāze. 

Izstrādātie integrētie 
investīciju plāni (skaits) 

0 16 0 4.3.2.aktivitāte Katra no pilsētām, kas pretendē uz 
atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētā pasākuma 
„Ilgtspējīga pilsētvides un 
pilsētreģionu attīstība” ietvaros, 
izstrādā integrēto investīciju plānu. 

Veiktās investīcijas projektu 
priekšizpētes (skaits) 

0 6 10 4.3.2.aktivitāte Katra no pilsētām, kas pretendē uz 
atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētā pasākuma 
„Ilgtspējīga pilsētvides un 
pilsētreģionu attīstība” ietvaros, īsteno 
vienu investīcijas projekta 
priekšizpēti. 
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Rezultāta rādītāji Kvantifik ācija 
2004.gadā 

Kvantifik ācija 
2009.gadā 

Kvantifik ācija 
2013.gadā 

Saiknes ar investīciju virzienu 
pamatojums 

Apr ēķina skaidrojums 

4.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

Sagatavoto plānošanas 
reģionu, pilsētas un novada 
domju politikas plānošanas 
dokumentu, saistošu 
noteikumu kvalitātes 
pieaugums (%) 

0 20% 50% 4.3.1.aktivitāte Piesaistot jaunos speciālistus, tiks 
nodrošināta aktīva plānošanas reģionu 
un pašvaldību līdzdalība un 
pārstāvniecība politikas veidošanas un 
īstenošanas procesā. 

4.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas un projektu ieviešanas un uzraudzības kapacitātes paaugstināšana 

Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību vidēja termiņa 
attīstības plānošanas esošo 
dokumentu aktualizācija vai 
jaunu izstrāde 

0 30% 60% 4.3.2.aktivitāte Plānošanas reģioni būs izstrādājuši 
jaunas vai aktualizējuši esošās 
attīstības programmas, atbilstoši 
RAPLM izstrādātajai metodikai. 
Vietējās pašvaldības novadu 
veidošanas rezultātā būs izstrādājušas 
jaunas attīstības programmas vai arī 
uzsākušas izstrādi atbilstoši vienotai 
metodikai. 

 

Uzraudzības rādītāju teritori ālais sadalījums 

Nr. Iznākuma rādītāji Plānošanas reģions Kvantifik ācija 
2004.gadā 

Kvantifik ācija 
2009.gadā 

Kvantifik ācija 
2013.gadā 

1. Piesaistīto speciālistu skaits 
plānošanas reģionos, pilsētās un 
novados 

Rīgas 0 41  100  

Vidzemes 0 59 100 

Kurzemes 0 59 100 

Zemgales 0 41 100 

Latgales 0 41 100 

2. Organizēto konferenču, semināru 
(skaits) 

Rīgas 0 1 1 

Vidzemes 0 0 1 

Kurzemes 0 0 1 

Zemgales 0 0 1 

Latgales 0 0 1 
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3. Veikto pētījumu (skaits) Rīgas 0 0 2 

Vidzemes 0 0 2 

Kurzemes 0 0 2 

Zemgales 0 1 1 

Latgales 0 0 2 

4. Izveidoto datu bāžu skaits un 
sadarbības tīmekļi globālajā tīmeklī 

Rīgas 0 0 1 

Vidzemes 0 0 1 

Kurzemes 0 0 1 

Zemgales 0 0 1 

Latgales 0 0 1 

5. Izstrādātie integrētie investīciju plāni 
(skaits) 

Rīgas 0 1 0 

Vidzemes 0 5 0 

Kurzemes 0 5 0 

Zemgales 0 3 0 

Latgales 0 3 0 

6. Veiktās investīcijas projektu 
priekšizpētes (skaits) 

Rīgas 0 1 0 

Vidzemes 0 2 3 

Kurzemes 0 2 3 

Zemgales 0 2 1 

Latgales 0 2 1 

      

Nr. Rezultāta rādītāji Plānošanas reģions Kvantifik ācija 
2004.gadā 

Kvantifik ācija 
2009.gadā 

Kvantifik ācija 
2013.gadā 

1. Sagatavoto plānošanas reģionu, 
pilsētas un novada domju politikas 
plānošanas dokumentu, saistošu 
noteikumu kvalitātes pieaugums (%) 

Rīgas  0 4% 10% 

Vidzemes 0 4% 10% 

Kurzemes 0 4% 10% 

Zemgales 0 4% 10% 
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Latgales 0 4% 10% 

2. Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību vidēja termiņa attīstības 
plānošanas esošo dokumentu 
aktualizācija vai jaunu izstrāde 

Rīgas 0 6% 12% 

Vidzemes 0 6% 12% 

Kurzemes 0 6% 12% 

Zemgales 0 6% 12% 

Latgales 0 6% 12% 

 

 

412. 4.3.Pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldības kapacitātes stiprināšana”. (Skatīt 
iepriekš). 

LM 

Iebilstam pret RAPLM ierosināto DP 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” 4.3.pasākuma 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
kapacitātes stiprināšana” finanšu ietilpību (ESF 
finansējums 26 miljoni EUR), ņemot vērā, ka 
MK 20.02.2007. sēdē apstiprinātajā Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
piešķīruma sadalījumā starp Valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam 
projekta tematiskajām asīm un pasākumiem 
atbalsta jomai „Administratīvā kapacitāte 
reģionālā un vietējā līmenī” tika piešķirti 
15 269 617 EUR. Aicinām RAPLM sagatavot 
4.3.pasākuma aprakstu atbilstoši ar valdības 
lēmumu noteiktajam Eiropas Sociālā fonda 
piešķīrumam. 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka ir panākta 
vienošanās par finansējuma sadali 
atbilstoši MK lēmumam. 

RAPLM ir sagatavojusi precizētu 
4.3.pasākuma aprakstu DP līmenī 
atbilstoši MK lēmumam par 
finansējuma sadali starp VSID 2007. – 
2013.gadam tematiskajām asīm un 
iesniegusi vadošai iestādei.  

Dotajā brīdī tiek precizēts DP 
4.3.pasākuma papildinājums, lai 
iesniegtu vadošai iestādei iekļaušanai 
1.DPP. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

413. 524.rindkopa 

Attiecināmās izmaksas: Atalgojums, darba 
vietu iekārtošana, apmācību izdevumi, 
informācijas un publicitātes pasākumu 
finansēšana, semināru un konferenču 
organizēšanas izmaksas, ekspertīžu un 
konsultāciju izmaksas. 

Valsts kanceleja 

Iesakām 5.1.1.aktivitātes attiecināmo izmaksu 
sarakstu papildināt ar komandējuma izmaksām 
un pieredzes apmaiņas pasākumiem, kā arī 
informāciju no aktivitātes mērķa, kas 
attiecināma uz izmaksām, pārcelt uz 
attiecināmo izmaksu sadaļu. 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

414. 525., 526.rindkopa 

Aktivit ātes mērķa grupas: DP „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” vadībā, ieviešanā, 
uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās 

LM 

Ņemot vērā, ka esošajā redakcijā 526.rindkopa 
ir identiska 525.rindkopai, aicinām 
526.rindkopā aizstāt vārdus „aktivitātes mērķa 

Ņemts vērā.  

Jāskata kontekstā ar Valsts kancelejas 
iebildumu par to, ka nepieciešams 
norādīt potenciālos saņēmējus. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 
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valsts pārvaldes institūcijas. 

Aktivit ātes mērķa grupas: DP „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” vadībā, ieviešanā, 
uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās 
valsts pārvaldes institūcijas. 

grupa” ar vārdiem „finansējuma saņēmēji”.  

415. 525., 526.rindkopa 

Aktivit ātes mērķa grupas: DP „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” vadībā, ieviešanā, 
uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās 
valsts pārvaldes institūcijas. 

Aktivit ātes mērķa grupas: DP „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” vadībā, ieviešanā, 
uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās 
valsts pārvaldes institūcijas. 

RAPLM 

Nepieciešams norādīt 5.1.1.aktivitātes 
„Programmas vadības un atbalsta funkciju 
nodrošināšana” finansējuma saņēmēju loku un 
papildināt mērķa grupu ar plānošanas 
reģioniem. Lai nodrošinātu veiksmīgu 
pēctecību, veicinātu informācijas pieejamību 
par ES struktūrfondiem un sekmētu mērķa 
grupu aktīvu līdzdalību ES struktūrfondu 
projektu sagatavošanā un ieviešanā reģionos, 
RAPLM uzskata, ka ir nepieciešams paredzēt 
tehniskās palīdzības finansējumu plānošanas 
reģioniem ES struktūrfondu ieviešanas funkciju 
nodrošināšanai, t.sk. ES struktūrfondu 
informācijas centru darbības nodrošināšanai. 

Netiek ņemts vērā.  

Finansējuma saņēmēji ir normatīvajos 
aktos definētās ES fondu vadībā 
iesaistītās institūcijas. Tehniskās 
palīdzības finansējums plānošanas 
reģioniem un informācijas centriem tiks 
nodrošināts šo projektu ietvaros. 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

416. 525./526. Valsts kanceleja 

Aktivit ātes aprakstu nepieciešams papildināt ar 
informāciju par finansējuma saņēmējiem. 
Pretējā gadījumā nav skaidrs uzraudzības 
rādītājos iekļauto institūcijas skaita 
pamatojums.  

Ņemts vērā,  

Pamatojoties uz izvēlēto ieviešanas 
modeli tiks precizēti finansējuma 
saņēmēji. 

 

Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

417. 532.rindkopa 

Pasākuma ietvaros atbalstu paredzēts sniegt 
valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem 
neatkarīgi no to dzimuma, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma. 

LM 

Lūdzam izteikt 532.rindkopu šādā redakcijā: 
„Pasākuma īstenošana netieši veicinās 
horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” 
mērķu sasniegšanu. Aktivitātes ietvaros tiks 
īstenoti apmācību projekti un konsultācijas 
Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā, 
ieviešanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē 
iesaistīto valsts institūciju speciālistiem, 
veicinot izpratnes veidošanos par struktūrfondu 
nozīmi un iespējām horizontālās prioritātes 
„Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanā.” 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

418. 5.1.Pasākuma „Atbalsts darbības programmas Valsts kanceleja Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
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„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” vadībai” 
Ieviešanas tabula. 

Pamatojoties uz Valsts kancelejas, Finanšu 
ministrijas un Valsts administrācijas skolas 
pārstāvju š.g. 14.februāra tikšanās laikā Finanšu 
ministrijas pausto ierosinājumu, lūdzam 
precizēt 5.1.pasākuma ieviešanas modeli, kurā 
Finanšu ministrija ir atbildīgā iestāde, Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra ir sadarbības 
iestāde, savukārt Valsts kanceleja ir 
finansējuma saņēmējs attiecībā uz cilvēkresursu 
attīstības politikas īstenošanas jautājumiem, lai 
koordinētu vienotu cilvēkresursu attīstības 
plāna ieviešanu visās Eiropas Savienības fondu 
vadībā iesaistītajās institūcijās. Valsts kanceleja 
uzskata, ka minētais modelis vērtējams kā 
optimālākais risinājums tehniskās palīdzības 
apgūšanai 2007.-2013.gada periodā. 

papildinājuma precizēto versiju. 

419. 5.1.Pasākuma „Atbalsts darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” vadībai” 
Ieviešanas tabula. 

RAPLM 

Ņemot vērā, ka Valsts kancelejai nav pieredzes 
struktūrfondu administrēšanas jautājumos 
2004.-2006.gada plānošanas periodā, kā arī 
tehniskās palīdzības administrēšana neietilpst 
Valsts kancelejas funkcijās, RAPLM ierosina 
precizēt 5.1.1.aktivitātes „Programmas vadības 
un atbalsta funkciju nodrošināšana” sadaļas 
„Ieviešana” aprakstu, par atbildīgo iestādi 
nosakot Finanšu ministriju un par sadarbības 
iestādi nosakot Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru. 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

420. 5.1.Pasākuma „Atbalsts darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” vadībai” 
Uzraudzības rādītāju tabula. 

RAPLM 

Nepieciešams precizēt 5.1.pasākuma „Atbalsts 
darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” vadībai” uzraudzības rādītāju 
sadaļu, norādot atbalstīto institūciju skaitu, kas 
atbilst ESF finansējuma apguves vadībā 
iesaistīto institūciju skaitam. 

Ņemts vērā. Skatīt Darbības programmas 
papildinājuma precizēto versiju. 

 


